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Abstract 
I skolans styrdokument står det skrivet under syftet i svenskämnet att eleverna ska 
inspireras till att vilja läsa och skriva. Eleverna ska genom undervisningen få 
utveckla sin förmåga att kommunicera genom tal och skrift. Syftet med denna studie 
är att undersöka lärares arbete med att utveckla elevers läs- och skrivförmågor i 
årskurserna 1-3 i ämnet svenska. Jag vill genom denna studie få fördjupade 
kunskaper om vad lärare anser är utvecklande läs- och skrivundervisning samt hur 
lärare arbetar med läs- och skrivundervisning i klassrummet.  

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar används metoderna 
observationsstudier och kvalitativa intervjuer, en så kallad metodtriangulering. 
Observationerna genomfördes i en årskurs 1 vid två tillfällen och i en årskurs 3 vid 
två tillfällen. Intervjuerna genomfördes efter de fyra observationstillfällena med 
respektive klasslärare som en fördjupning till studien. Det perspektiv som har valts 
ut för att kunna diskutera studiens resultat är det sociokulturella perspektivet.  

Studien har visat att lärarna anser sig arbeta med utvecklande arbete hela tiden. 
Motivationen och intresset för innehållet samt undervisningen, i kombination med 
uppmuntrande lärare, främjar elevernas utveckling. I det empiriska materialet 
framkom det även att det inte finns några specifika undervisningsmetoder som 
gynnar läs- och skrivutvecklingen, utan att varje lärare måste forma undervisningen 
efter den enskilde individen. Men även arbete i par eller grupp, kan gynna elevernas 
kunskaper samt läs- och skrivförmågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Läsinlärning, skrivinlärning, läsutveckling, skrivutveckling, lärare, sociokulturellt 
perspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Inledning .......................................................................................................... 1 

2. Bakgrund .............................................................................................................. 3 

2.1 Vad står det i styrdokumenten? ................................................................. 3 

2.2 PIRLS-undersökningar .............................................................................. 3 

2.3 Den första läs- och skrivinlärningen ......................................................... 3 

2.4 Hur kan eleverna utveckla sina läs- och skrivförmågor? .......................... 5 

2.4.1 Barn som skriver och läser på låtsas .................................................. 5 

2.4.2 Grunderna till skrivande; stavelser och bokstavsnamn ...................... 6 

2.4.3 Försök till att ljudanalysera ................................................................ 6 

2.4.4 Barnen utvecklar sina stavningsförsök............................................... 6 

2.4.5 Stavande och morfologisk analys....................................................... 6 

2.5 Sammanfattning av bakgrunden ................................................................ 7 

3. Syfte och frågeställningar ................................................................................ 9 

4. Sökning samt urval av litteratur och forskning .................................................. 10 

5. Tidigare forskning om läs- och skrivundervisning ............................................ 12 

5.1 Viktiga faktorer för elevers lärande ............................................................. 12 

5.2 Läsundervisning ........................................................................................... 13 

5.3 Skrivundervisning ........................................................................................ 14 

5.3.1 Skrivundervisning med fokus på texten ................................................ 14 

5.3.2 Skrivundervisning med fokus på individen .......................................... 15 

5.3.3 Skrivundervisning med fokus på kontexten .......................................... 15 

5.3.4 Skrivundervisning utifrån genrepedagogik ........................................... 15 

5.4 Lärarskicklighet och undervisningsmetoder ................................................ 15 

5.5 Elever i behov av extra stöd ......................................................................... 17 

5.6 Sammanfattning av tidigare forskning ......................................................... 18 

6. Sociokulturellt perspektiv .............................................................................. 19 

7. Metod ........................................................................................................... 211 

7.1 Val av metod .............................................................................................. 211 

7.2 Genomförande ............................................................................................ 222 

7.3 Databearbetning och analysmetod ............................................................. 233 

7.4 Forskningsetiska överväganden ................................................................. 244 

7.5 Urval ........................................................................................................... 255 

7.6 Beskrivning av informanterna .................................................................... 255 

8. Resultat ......................................................................................................... 266 

8.1 Hur arbetar lärare med läs- och skrivundervisning i klassrummet? ...... 266 

8.1.1 Bildstöd .......................................................................................... 266 

8.1.2 Läsförståelse ................................................................................... 277 



 

8.1.3 Motivation och intresse .................................................................... 29 

8.1.4 Färdighetsträning............................................................................ 300 

8.2 Vad anser lärare är utvecklande läs- och skrivundervisning? ............... 311 

8.2.1 Utvecklande läs- och skrivundervisning ........................................ 311 

8.2.2 Utvecklande samarbete .................................................................. 322 

8.2.3 Läsande och skrivandet tillsammans .............................................. 322 

8.2.4 Främjande arbete ............................................................................ 333 

8.3 Sammanfattning av resultat ................................................................... 344 

9. Diskussion .................................................................................................... 355 

9.1 Tillförlitlighet .......................................................................................... 35 

9.2 Metoddiskussion .................................................................................... 366 

9.3 Resultatdiskussion ................................................................................. 377 

9.4 Konklusion ............................................................................................ 400 

10. Vidare forskning........................................................................................ 411 

11. Referenser ................................................................................................. 422 

Bilaga 1 ................................................................................................................ 455 

Bilaga 2 ................................................................................................................ 466 

Bilaga 3 ................................................................................................................ 477 

 
  



 

1 
 

1. Inledning 
En av lärarnas viktigaste uppgifter i skolan är att lära eleverna att läsa och skriva. 
Det är några av de viktigaste verktyg ett barn har att tillgå. Genom att lära sig hantera 
och utveckla dessa verktyg ger man barnet oändliga möjligheter att utvecklas i 
samhället. Ett samhälle som idag ställer ganska stora krav på människor. Helst ska 
vi kunna läsa och skriva på två språk men ibland även fler. Att leva i dagens samhälle 
utan läs- och skrivkunskaper är svårt, och dina möjligheter blir kraftigt reducerade. 
Överallt i världen finns det bland annat skyltar, innehållsförteckningar, manualer, 
recept, information i brev som du behöver förstå. För att få ett arbete, måste du 
kunna skriva ett CV, som förhoppningsvis tar dig till en anställningsintervju. Att 
kunna läsa och skriva är därför något som är väldigt viktigt för att lyckas i dagens 
samhälle.  
 
Regeringen (2017) skriver att läs- och skrivkunskaper är en del av det demokratiska 
samhället. Läsningen kan öppna dörrar för en ny värld och tillhör barns rättigheter. 
Därför är det viktigt att man hjälps åt med att bygga upp en bildningskultur som 
inrymmer alla barn och har bra förutsättningar att lära dem läsa och skriva. 
 
I läroplan under skolans uppdrag står det:  

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 
(Skolverket 2017, s. 9). 

Skolinspektionen (2015) skriver i en rapport att forskning har visat att de elever som 
har en god läs- och skrivförmåga har lättare att utveckla sitt lärande i alla 
skolämnena. Läs- och skrivundervisning är särskilt viktig för de elever som går i de 
tidiga årskurserna, då de ska tillägna sig läs- och skrivfärdigheterna. Undervisningen 
ska lägga en grund samt bidra till elevers fortsatta läsande och skrivande. Därför 
måste undervisningen möta eleverna där de befinner sig i läs- och skrivprocessen. 
 
Taube (2013, ss. 11-12) skriver att en av de viktigaste uppgifter för skolan är att lära 
eleverna skriva. Genom att lära sig skriva får eleverna ett gediget verktyg för att 
lyckas i skolan. Eleverna ges en chans att reflektera samt utveckla sitt intellekt. Att 
kunna skriva ger oändliga möjligheter. Eleverna får en större valmöjlighet till att 
fortsätta utbilda sig och framtida yrkesval. De kan kommunicera med andra elever, 
vuxna kan göra sin röst hörd via argument eller önskemål till olika myndigheter. Det 
finns därför ingen nackdel med att kunna skriva, oavsett det yrke man väljer så är 
skrivkunskaper en fördel för individen för att kunna vara en aktiv och bidragande 
samhällsmedlem. Även Fridolfsson (2008, ss. 15-18) menar att en av skolans 
huvuduppgifter är att lära barn läsa och skriva. Det är viktigt ur flera olika 
perspektiv, bland annat ur ett individ- och samhällsekonomiskt perspektiv. Det 
anses även vara en demokratisk rättighet för att kunna vidareutvecklas. Oavsett vad 
som sker inom skolans värld, bör läsande och skrivande vara det som står i fokus 
för skolan och eleverna under de första skolåren. 
 
 
Under mina perioder på den verksamhetsförlagda utbildningen så har jag blivit 
inspirerad av eleverna när de upptäcker nya ord eller begrepp i kombination med sin 
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läs- och skrivutveckling. Vissa elever har svårigheter med att läsa, medan andra har 
svårt att skriva och när de sedan lyckas med deras läs- och skrivförsök, så blir jag 
både stolt och glad för deras skull. Dessutom har min dotter på fem år har även 
påbörjat sin skrivinlärning, vilket gjorde att mitt intresse för detta område ökade för 
att jag vill kunna hjälpa henne framåt.  
 
Jag har valt att basera min studie utifrån praktikens behov samt det egna intresset 
för utvecklingen av läs- och skrivförmågorna. Jag vill genom denna studie fördjupa 
mina kunskaper om olika metoder samt arbetet med läs- och skrivundervisning för 
att hjälpa elever kan utveckla förmågorna. 
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt tecknas en bakgrund till studiens syftesformulering och 
frågeställningar i ett sammanhang. Först presenteras vad som står i styrdokumenten 
för att visa hur viktigt det är att eleverna har/får läs- och skrivkunskaper, samt hur 
och vad eleverna kan arbeta med för att utveckla sina förmågor. Därefter kommer 
ett kort avsnitt om den senaste PIRLS-studien som handlar om läsförmågor. Sedan 
kommer ett avsnitt som behandlar hur läsningen influerar elevers 
talspråksutveckling och betydelsen av ordförrådet i elevers läsförståelse. Därefter 
beskrivs den första läs- och skrivinlärningen och i det avsnittet tas vikten av 
högläsning för barnens språk- läs- och skrivutveckling upp. Sedan kommer ett 
avsnitt gällande utvecklandet av läs- och skrivförmågorna. Där beskrivs de olika 
dimensioner som berör läs- och skrivförmågornas utveckling. Det finns även fem 
korta delavsnitt som beskriver hur läsandet och skrivandet hänger ihop. Slutligen så 
ges en sammanfattning av hela bakgrundsavsnittet. 
 

2.1  Vad står det i styrdokumenten? 
Skolverket (2017, ss. 252-254) skriver i syftet för svenskämnet att eleverna genom 
undervisningen ska inspireras till att vilja läsa och skriva. Ämnet syftar till att 
eleverna ska få chans att utveckla sin förmåga att kunna kommunicera i skrift och 
tal. Genom det centrala innehållet ges eleverna möjligheter att utveckla sin handstil 
och att skriva på dator, samt att anpassa sina texter genom att tillgodogöra sig olika 
strategier för skrivandet. De ska få skriva texter med tillhörande bilder. De ska få 
träna på stavningsregler och skiljetecken, ordningen på alfabetet och koppla 
samman ljudet med rätt bokstav. Eleverna får träna på bland annat läsförståelse 
genom berättande texter, sagor, rim, ramsor och sånger. De ska även få träna på att 
uttrycka sig i tal och skrift och skilja dessa två åt genom att förstärka talet med ett 
annat röstläge och kroppsspråk. 
 
Skolverket (2016) menar att läsning bidrar till talspråksutvecklingen och ju fler ord 
man kan, ju bättre är det för läsförståelsen. Inlärningsprocesserna i de olika ämnena 
kan bli påverkade av läsandet och skrivandet. Unga elevers läsfärdigheter ökar ända 
upp i gymnasieåren, vilket då även bidrar till att de får lättare att lära sig texter. 
Utökad läsfärdighet innebär inte att eleverna kan läsa fortare eller mer precist, utan 
man hjälper eleven att kunna läsa svårare texter med ökad läskomfort. Flyt i 
läsningen är bra, man behöver inte stanna upp vid nya ord. 
 

2.2  PIRLS-undersökningar 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en studie som 
genomförs internationellt för att undersöka elevernas läsförmåga i årskurs 4. 
Mätningen som genomfördes år 2001 visade att eleverna i Sverige var bäst av alla 
de länder som deltog, medan mätningen som genomfördes år 2006 visade på en 
försämring. År 2011 visade resultatet på ytterligare en försämrad mätning, men 
mätningen som genomfördes år 2016 visade istället på en förbättring. Läsförmågan 
var dock inte fullt lika bra som den var året 2011, men skillnaden var inte betydande 
(Skolverket Rapport 463 2017, s. 20). 
 

2.3  Den första läs- och skrivinlärningen 
Fast (2012, s. 10) skriver att under barnens första levnadsår möter de flera olika 
texter, men oftast är det när de börjar känna igen och lägga märke till olika bilder 
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som de börjar få en medvetenhet om skriftspråket. Barn är också väldigt duktiga att 
uppmärksamma detaljer i bilder (visuell uppmärksamhet), vilket är ett bra redskap 
för det framtida läsandet. Om människor i barnens omgivning bekräftar dem när de 
ser symboler och namn, läggs grunden till att barnens fortsatta tolkande. När de 
sedan jämför sina tolkningar med andra, börjar den fonologiska medvetenheten 
framträda. Fast fortsätter med att det finns ingen bestämd plats för läs- och 
skrivinlärning, inte heller någon särskild tidpunkt när barnen ska fortsätta att 
utveckla dessa förmågor. Beroende på vad barnen är nyfikna på eller intresserade 
av, så styrs läsandet av detta. Det finns inget som säger att barnen vill läsa på grund 
av böcker, det kan vara associerat till tevetittande eller något som barnet har sett i 
en affär. Skrivandet brukar komma i tidig ålder, först är det bara krumelurer som 
med tiden utvecklar sig till bokstäver. När barnet blir uppmärksammat och får 
positiv feedback på det hon/han gör, brukar det mynna ut i att barnet vill fortsätta 
att utvecklas (Fast 2012, s. 10). 
 
Barn har oftast tillägnat sig den tidiga läs- och skrivinlärningen innan de kommer 
till skolan och den formella undervisningen påbörjas (Taube 2012, s. 14). Att vara 
fonologiskt medveten har visat sig vara en relevant aspekt av läs- och skrivinlärning 
(Taube, 2012 s. 17). Samuelsson (2006, ss. 374-375) menar att barn föds med 
språkliga kompetenser vilket har en särskild del i deras skriftspråksutveckling. Den 
fonologiska medvetenheten innebär att man kan utföra en språklig operation, det vill 
säga att man uppfattar fonem (språkljud). Detta utgör en stor del av barns utveckling 
av läs- och skrivförmågan och är en relevant del kopplat till skriftspråket. Fonemen 
är de minsta betydelseskiljande enheterna inom språk, ett exempel är när ordet glass 
/g/ byter till /k/ och blir klass.  
 
En annan viktig del i läs- och skrivutvecklingen är enligt Samuelsson (2006, s. 378-
379) verbalt korttidsminne, som betyder att man klarar av att komma ihåg namn på 
saker och kan plocka fram dessa fort när de behövs. De första läs- och skrivförsöken 
är således nära kopplat till korttidsminnet. När ett barn ska försöka läsa ett helt nytt 
ord, måste hon/han först bryta ner ordets grafem (bokstäver) till de fonem som utgör 
ordet för att sedan kunna skriva ut grafemen med hjälp utav talljuden. Samuelsson 
menar att barnen har på så sätt en ganska minneskrävande uppgift när de påbörjar 
sin läs- och skrivinlärning. Den tredje kompetensen som krävs för skriftspråket är 
vokabulär, alltså ett ordförråd. För att ett barn ska kunna anamma och lagra ett ord 
i långtidsminnet, krävs det att ordet finns med i ett sammanhang där barnet får höra 
och lyssna till dess betydelse flera gånger.  
 
Taube (2012, ss. 15-17) menar att de flesta barn som börjar skolan har kommit så 
långt att de kan uttala orden rent, de kan skilja på fonemen (bokstävernas ljud), vilket 
är en given del i stavning. Andra delar som spelar roll är barnens kunskaper om ord 
och deras betydelser (den semantiska sidan), den morfologiska sidan som behandlar 
ordens struktur och böjningsformer och att orden är uppbyggda av betydelsebärande 
delar, så kallade morfem. Den syntaktiska sidan är den som bestämmer ordföljden i 
meningar samt den pragmatiska sidan vilken avser reglerna för hur man använder 
språket beroende på i vilket sammanhang det ska användas. Svenska skriftspråket 
bygger på två principer, fonemprincipen (ljudprincipen) och morfemprincipen 
(betydelseprincipen), och hur väl barn kan använda dessa principer spelar en 
avgörande roll för deras stavningsförmåga. Nedan följer en kort beskrivning av de 
begrepp som nämns ovan: 
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Fonologisk medvetenhet: när barn/elever är fonologiskt medvetna, innebär det att 
barnet/eleverna uppfattar det talade språkets olika ljudenheter och kan hantera dem. 
Detta är en given del för att kunna förstå hur stavning transkriberar talet (Alatalo 
2011, s. 41). 
 
Morfologisk medvetenhet: morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett ord. 
När man är morfologiskt medveten förstår hur morfem kan användas för att ändra 
språket och är en viktig del när barnet ska lära sig stava och förstå olika texter 
(Alatalo 2011, s. 42). 
 
Syntaktisk medvetenhet: den syntaktiska medvetenheten gör att barnet är medvetet 
om de olika regler som finns för språket. Barnet har förmågan att skapa meningar i 
strukturerad form av orden som ska användas (Alatalo 2011, s. 43). 
 
Pragmatisk medvetenhet: den pragmatiska medvetenheten innebär att barnet har lärt 
sig att det finns ett budskap bakom orden. Barnet förstår att det sägs något om en 
text men även att det finns en mening med den (Alatalo 2011, s. 44). 
 
Högläsning är ett moment som bidrar till att utveckla barns språk- läs- och 
skrivutveckling skriver Fast (2012, ss. 187-188). De får på så sätt möjlighet att 
förflytta sig i tid och rum, möta nya människor, få kunskaper om djur, platser och 
dylikt. De flesta barn uppskattar att bli lästa för, samtidigt som de får en chans att 
knyta an litteraturen till sina egna erfarenheter. De kan få höra nya ord och hur man 
kan forma meningar. Om läsaren är väldigt hängiven, kan barnen få höra olika 
berättarröster. Detta kan ge barnen en chans att förstå frågor eller utropstecken. 
Barnen får även en chans att lära sig retoriska begrepp, vilket kan bli användbart när 
de själva ska framföra något muntligt eller skriftligt.  
 

2.4  Hur kan eleverna utveckla sina läs- och skrivförmågor? 
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barnen att läsa (Lundberg & Herrlin 
2005, s. 4). Lundberg och Herrlin (2005, s. 6) menar att det finns fem dimensioner 
som spelar roll för att elever ska kunna utveckla sin läsförmåga; den fonologiska 
medvetenheten, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och intresse för att läsa. Alla 
dessa delar utgör tillsammans en helhet, men även var för sig är delarna viktiga. 
Lundberg (2008, ss. 48-51) menar att det även finns fem dimensioner för 
skrivutvecklingen. Dessa fem dimensioner består av stavning, meningsbyggnad och 
textform, funktionell skrivning, skapande skrivning samt intresse och motivation. 
Dessa dimensioner är tätt sammankopplade. Oftast kommer skrivutvecklingen igång 
lite tidigare än läsutvecklingen. Lundberg och Herrlin (2005, s. 73) anser att läs- och 
skrivutvecklingen är förknippade med varandra och även Taube (2012, s. 27) hävdar 
att skrivandet och läsandet också är sammankopplade. Nedan följer några aspekter 
på hur läsandet och skrivandet hänger ihop. 
 

2.4.1 Barn som skriver och läser på låtsas 
Att ljud och bokstäver hör ihop, är inte något som barnen vet till en början. 
Treåringar skiljer på bilder samt text, och när de börjar ”skriva” är det oftast 
krumelurer som de mer och mer försöker forma till bokstäver. Barnets eget namn är 
oftast det man lyckas skriva själv första gången. Vanligtvis tror barnen att skriften 
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avspeglar vad ordet betyder, alltså att ordets längd säger något om vad själva ordet 
betyder. I en undersökning där tåg och nyckelpiga stod uppskrivet, valde barnen att 
peka på ordet nyckelpiga när man sa tåg, och på ordet tåg när man sa nyckelpiga. 
Det var även många barn som trodde att man bara skrev substantiv i en text, ”Linda 
och Oskar bygger ett torn”, så var en krumelur ”Linda”, den andra ”Oskar” och den 
tredje ”bygger ett torn”. I sinom tid klarnar bilden för barnen och det framkommer 
att varje ord i en mening står nedskrivet (Lundberg & Herrlin 2005, ss. 73-74, 
Lundberg 2008, s. 52). 
 

2.4.2 Grunderna till skrivande; stavelser och bokstavsnamn 
Det är vanligt att barn lär sig bokstäver tidigt. Först deras namn, bokstävernas ljud 
kommer närmare läsinlärningen. När barnen börjar träna på att skriva, kommer 
kunskaperna om bokstäverna väl till användning. Det tycks dock vara så att stavelser 
står i fokus, då ett barn kan skriva MA istället för Emma, LKR betyder leker och 
LFANT betyder elefant (Lundberg & Herrlin 2005, s. 74, Lundberg 2008, ss. 53-
54). 
 

2.4.3 Försök till att ljudanalysera 
Till slut blir barnen tvungna att segmentera (dela) de talade orden för att kunna 
skriva dem. Barn kan tidigt uppmärksamma ordens ljud, ordet du kan de uppleva 
som DUV, för när du själv säger ordet och sedan stänger munnen kan man hör V 
efter du. Andra ord som ofta blir felstavade till en början är spela, spik, stor och 
skola, då de uttalas [SBELA], [SBIK], [SDOR] och [SGOLA]. De skriver ljudenligt 
eftersom de jobbar med den lingvistiska strukturen av talade ord. Konsonantgrupper 
kan skapa problem, då de ibland uteblir när man uttalar ordet. Exempelvis strut, kan 
uttalas [STUT]. Ordet dra kan låta [TRA], ljuden t och d skiljer sig inte så mycket 
åt, speciellt inte för ett barn som ljudar tyst när de ska skriva eftersom de skriver 
med tungan. Båda konsonantljuden uttalas på samma plats i munnen (Lundberg & 
Herrlin 2005, ss. 74-75, Lundberg 2008, ss. 54-55). 
 

2.4.4 Barnen utvecklar sina stavningsförsök 
Läsutvecklingen fortlöper och barnen får mer kunskaper om de ortografiska 
konventioner som finns. Barnen upptäcker att det krävs vokaler och att bokstäverna 
placeras i viss ordning för att utgöra ett ord. De upptäcker dubbelteckningar i ord 
och var bokstavskombinationerna ska vara. Felstavade ord inryms i de 
konventionella ortografiska mönstren i vårt språk. När de ska skriva kaka, blir det i 
sådana fall oftast kacka men inte ckaka eller kakka. Det vanligaste stavningsfelet är 
dubbelteckning. Betonad eller obetonad stavelse, vokallängd eller vokalkvalitet och 
regler kring konsonantmöten måste behärskas (Lundberg & Herrlin 2005, ss. 75-76, 
Lundberg 2008, ss. 55-56). 
 

2.4.5 Stavande och morfologisk analys 
Om man är alltför bunden till att ljuda orden när man skriver, kan det bli 
problematiskt längre fram. Exempelvis kan ordet en uttalas på olika sätt, en kant och 
en pall kan uttalas eng kant och em pall. Om man utgår ifrån ursprungsorden när 
man skriver, kan det bli enklare att stava rätt. Som ordet högt, uttalas hökt, men man 
vet att ursprungordet är hög, därför stavas det med g. Likaså manligt och kvinnligt, 
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ursprungsorden är man och kvinna. Morfem är de delar som har betydelse i språket. 
Vissa ord kan skrivas på ett sätt, men uttalas på ett annat. Detta kan medföra att 
skribenten inte har förstått den morfologiska uppbyggnaden av ett ord. Man skriver 
jordgubbe, men säger oftast jogubbe, källaren blir till källan, om man åsyftar 
utrymmet under huset (Lundberg & Herrlin 2005, ss. 76-77, Lundberg 2008, ss. 56-
57).  
 
Även i skrift skiljer man på ord som uttalas olika, gärna och hjärna. Man kan även 
få vägledningen av ords historia eller släktskap vid stavning. Ett annat sätt att visa 
upp brister i morfologiska strukturen är särskrivning. Att lära sig stava är därför en 
fantastisk resa och upptäcktsfärd som går hand i hand med läsandet. Genom att 
barnen börjar läsa och skriva, genomför de sina första ljudanalyser, fångar in 
fonemen och knäcker den alfabetiska koden. När barnet fortsätter att läsa, upptäcker 
de ortografiska mönstren som finns i skriftspråket och när man kan analysera 
morfemen vid skrivande får man mer läsflyt och således en bättre förståelse 
(Lundberg & Herrlin 2005, ss. 76-77, Lundberg 2008, ss. 56-57). 
 
Genom att tyda och skriva en text, använder man språkliga verksamheter som har 
en teknisk och en innehållslig sida. En text (skrivet språk) är likadan för både 
skrivande och läsande, det som skiljer dem åt är att vid läsning är texten redan klar 
och den som läser behöver bara kunna avkoda och förstå dess innehåll. Den som 
skriver å andra sidan, har ytterligare ett moment att klara av, att producera en text. 
Det innebär att skriva ner idéer, forma orden till text, läsa igenom och göra om för 
att få den som man vill ha den (Taube 2012, ss. 27-28).  
 

2.5  Sammanfattning av bakgrund 
Skolverket (2017) anser att undervisningen i svenskämnet ska uppmuntra och ge 
eleverna en chans att utveckla sitt läsande och skrivande. Skolverket (2016) menar 
även att läsning påverkar barns talspråksutveckling på ett positivt sätt och att den 
även gynnar dem i framtiden. Taube (2012) hävdar att den tidiga läs- och 
skrivinlärningen tillägnar sig barn oftast innan de har kommit till skolan och att den 
fonologiska medvetenheten är en viktig del i läs- och skrivinlärning. Fler relevanta 
delar är den semantiska sidan, morfologiska sidan, syntaktiska sidan, pragmatiska 
sidan, fonemprincipen och morfemprincipen (Taube 2012). Samuelsson (2006) 
menar också att den fonologiska medvetenheten i kombinationen med 
korttidsminnet och skriftspråket är viktiga beståndsdelar i läs- och 
skrivutvecklingen. Fast (2012) betonar också vikten av att läsa, och att den har en 
viktig del i barns språk- läs- och skrivutveckling. Lundberg och Herrlin (2005) 
nämner fem dimensioner som finns för att elever ska kunna utveckla sin läsförmåga. 
Dessa dimensioner utgör tillsammans en helhet, men är även viktiga var för sig. 
Lundberg (2008) tar även upp fem dimensioner som bidrar till skrivutvecklingen 
men att i många fall kommer skrivutvecklingen igång före läsutvecklingen. 
Samtidigt anses läsandet och skrivandet vara nära sammankopplat, och några 
aspekter av hur de hänger ihop är genom låtsatsskrivning, stavelser och 
bokstavsnamn, försök till ljudanalyser, avancerade stavningsförsök och stavning 
samt morfologisk analys (Lundberg & Herrlin 2005, Lundberg 2008). Slutligen så 
skriver Taube (2012) hur en text ska tydas och skrivas, och att detta görs genom att 
barnet använder språkliga verksamheter, vilka innehåller både en teknisk och en 
innehållslig sida. En text (skrivet språk) är likadan för både läsare och skribent, 
texten är redan producerad, läsaren måste ”bara” kunna avkoda och förstå innehållet, 
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medan en skribent har ytterligare ett moment, den måste klara av att producera en 
text och omarbeta den tills den är färdig.  
  



 

9 
 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med att utveckla elevers läs- 
och skrivförmågor i årskurserna 1-3 i ämnet svenska. Jag studerar detta genom 
deltagande observationer av två lärares arbete i klassrummet för att ta del av deras 
läs- och skrivundervisning, samt genom fördjupande intervjuer med lärarna i 
undersökningen. Syftet genererar följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar lärare med läs- och skrivundervisning i klassrummet? 
• Vad anser lärare är utvecklande läs- och skrivundervisning?  
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4. Sökning samt urval av litteratur och forskning 
Här presenteras först litteraturstudiens sökningsprocess och även urvalet av de 
forskningsavhandlingar som redovisas i avsnittet tidigare forskning. Forskningen 
som har använts är aktuell inom det utvalda området (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 31). I den här studien har forskning som berör årskurserna 1-3 
valts ut, men då det inte funnits mycket forskning kring ämnet, förekommer även 
forskning som berör årskurserna 4-6.  
 
Forskningen som redovisas i denna studie är granskad och står som peer-review. 
Detta för att innehållet i studien ska vara av bra kvalitet. Databaserna som använts 
för att söka forskning och avhandlingar är Libris och Summon. Jag har även träffat 
en bibliotekarie vid Högskolan Dalarnas som hjälpt mig med mina sökningar, och 
även hon rekommenderade dessa databaser. Sökningarna genomfördes mellan 
171029 och 171201. Sökningsprocessen utökades med datumen 180119–180206. 
Då det inte fanns någon relevant forskning gällande de lägre årskurserna, fick jag 
även lov att utöka och använda forskning som berör mellanstadiet, alltså årskurserna 
4-6. 
 
Jag valde att inte begränsa mitt sökfält till några specifika år, då jag inte visste hur 
det såg ut med forskning kring mitt tema. Däremot har jag fokuserat på resultat som 
berör grundskolan och årskurser 1-3, då mina frågeställningar har den inriktningen. 
Likaså har jag valt bort texter som behandlar andra ämnen än svenska, då mitt fokus 
ligger på just svenskämnet. 
 
De sökord jag har använt är: läsinlärning, barns läs- och skrivutveckling, läs- och 
skrivlärande, läs- och skrivundervisning, skrivundervisning, skrivutveckling samt 
att läsa och skriva. 
 
Tabell 1. Sökträffar i Summon. 
 

Sökord i Summon Antal träffar Träffar peer-review Inkluderade 
träffar i studien 

Läsinlärning 858 23 0 
Barns läs- och skrivutveckling 37 2 1 (Liberg) 
Läs- och skrivlärande 20 2 0 
Läs- och skrivundervisning 102 1 0 
Skrivundervisning 467 12 0 
Skrivutveckling 158 6 1 (Liberg, ovan) 
Att läsa och skriva 1782 156 0 

 
Tabell 1 visar sökorden som användes i databasen Summon. Efter den första 
sökningen klickade jag i peer-review vilket minskade sökträffarna. Då valde jag att 
läsa abstracts som gav mig en inblick i avhandlingarna, utifrån det valdes en 
avhandling ut som var relevant och inkluderades i studien. De avhandlingar som inte 
inkluderades från Summon i studien var inriktade mot högstadiet eller gymnasiet, 
behandlade andra ämnen än svenskämnet eller var skrivna på tyska eller franska. En 
avhandling inkluderades i studien. 
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Tabell 2. Sökträffar i Libris. 
 

Sökord i Libris Antal träffar Träffar avhandlingar Inkluderade 
träffar i studien 

Läsinlärning 769 48 1 (Skoog) 
Barns läs- och skrivutveckling 14 1 0 
Läs- och skrivlärande 10 3 1 (Tjernberg) 
Läs- och skrivundervisning 80 6 1 (Alatalo) 
Skrivundervisning 365 39 1 (Yassin Falk) 
Skrivutveckling 225 18 1 (Stenlund) 
Att läsa och skriva 527 0 1 (Liberg) 

 
Tabell 2 visar sökorden som användes i databasen Libris. Här gjordes likadant som 
vid sökningen i Summon. Först gjordes en övergripande sökning, sedan klickades 
avhandlingar i vilket gav färre träffar. I de avhandlingarna som var relevanta, läste 
jag abstracts för att sedan inkludera fem avhandlingar i min studie. De som inte har 
inkluderats av sökningarna ifrån Libris har inte varit relevanta för mitt syfte, då de 
fokuserade på gymnasiet eller högstadiet. Det var avhandlingar som handlade om 
bilder eller datorer, förberedande läsning och skrivning, avhandlingar på finska och 
tyska, teckenspråk samt avhandlingar på engelska, och en avhandling (Liberg) har 
redan inkluderats på svenska. Här inkluderades fem avhandlingar. Totalt 
inkluderades sex stycken avhandlingar i hela studien. 
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5. Tidigare forskning om läs- och skrivundervisning 
Det har diskuterats mycket vad som är god läs- och skrivundervisning och även 
vilken metod som är bäst för att utveckla sin läs- och skrivinlärning. I avsnittet 
tidigare forskning ges olika exempel på detta. Slutligen så kommer en 
sammanfattning av hela forskningsavsnittet. 
 

5.1 Viktiga faktorer för elevers lärande 
När barnen börjar skolan är det många som redan har kunskaper kring alfabetet, 
detta kan grunda sig i barnens tidiga intresse för bokstäver och lekar. Liberg (2010, 
s. 10) skriver att när barnen påbörjat hanteringen av skrivandet får de möjligheter 
att bemöta olika texter själva, för vissa sker det tidigt, för andra när de börjar skolan. 
Många föräldrar uppger att de även leker ordlekar och alfabetslekar hemma utöver 
läsandet. Genom att se på tv, spela dataspel, läsa böcker och liknande ges barnen 
inspiration till att vilja läsa och skriva. Därför har barnen förkunskaper kring 
alfabetet med sig när de börjar skolan. Nästan två tredjedelar av barnen har väldigt 
bra läs- och skrivkunskaper. Liberg menar att barnen som börjar och har bra 
kunskaper om bokstäver och språkljuden, har visat sig ha mycket bra chanser för att 
lyckas med den tidiga läs- och skrivinlärningen. Det är viktigt att man stimulerar 
och uppmuntrar barnen till att läsa och skriva, även om det ibland blir att man backar 
lite och ger barnen enklare texter som de redan klarar av (Liberg 2010, s. 10). 
 
Det finns många komponenter som gynnar en god läs- och skrivutveckling. Skoog 
(2012, s. 52) nämner avkodning och förståelse som två stora delar av läsprocessen, 
men även motivation och intresse, tidigare erfarenheter av och inställning till 
läsande och skrivande. Men även syftet med läsandet och skrivandet samt elevens 
erfarenheter om textens innehåll är viktiga. Läsprocessens tekniska sida är 
avkodningen, och för att kunna avkoda måste eleven ha förstått den alfabetiska 
principen, alltså hur tal och skrift hör ihop. Alatalo (2011, ss. 40-41) beskriver den 
fonologiska medvetenheten som en viktig beståndsdel i barns läsinlärning. Förutom 
denna medvetenhet spelar även bokstavsigenkänning, verbalt minne, syntaktisk 
förmåga, morfologisk förmåga och kunskaper att benämna saker eller bokstäver fort 
och riktigt, en stor roll. När man forskar kring läsning finns det även här olika delar 
den språkliga medvetenheten som innebär fonologisk medvetenhet, morfologisk 
medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, pragmatisk medvetenhet och ibland även 
semantisk medvetenhet. Även Liberg (2010, s. 5) menar att den språkliga förmågan 
är en viktig utgångspunkt för att lära sig läsa och skriva. Men även ett brett 
ordförråd, förmågan att kunna återge texter samt att aktivt delta i diskussioner är en 
stor del. Likaså den metaspråkliga förmågan som ger individen kunskaper om 
bokstäverna och språkljuden, den fonologiska medvetenheten samt att man förstår 
hur en text produceras. Den metakognitiva förmågan är också en grund för att man 
ska kunna förstå hur läsandet och skrivandet går till och vilka strategier man 
använder. Tillsammans så är de språkliga, metaspråkliga och metakognitiva 
förmågorna viktiga för att ett varaktigt läsande och skrivande ska kunna utvecklas. 
Omfattningen av elevers språkbehärskning grundar sig i de erfarenheter och 
upplevelser som eleverna getts möjlighet att använda för att bygga ett språk. En 
annan del som är viktig menar Liberg är just deras erfarenheter och inställning till 
läsande och skrivande. Även ämnet som man ska arbeta med, hur man ska arbeta 
med det och i vilket syfte det ska skrivas eller läsas. 
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Miljön kan vara en stor del i ett barns läs- och skrivutveckling. Tjernberg (2013, ss. 
36-37) menar att omgivningen och de genetiska förutsättningar en individ har spelar 
roll för utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Beroende på vilken miljö individen 
befinner sig i, påverkas läs- och skrivlärandet mer eller mindre positivt. Om en 
individ befinner sig i en miljö med god undervisning, böcker, högläsning eller andra 
typer av aktiviteter som innehåller skriftspråk, så minimeras chanserna för läs- och 
skrivsvårigheter. Lärande kan beskrivas med förhållandet input och output. Input är 
det som miljön bidrar med och output är vad individen själv bidrar med. I den mån 
det är möjligt strävar man efter en social lärandemiljö och en organiserad samt 
planerad undervisning. Tjernberg menar att i den här undervisningen är den 
fonologiska medvetenheten, den alfabetiska principen, ordförrådet och 
förståelsestrategier viktiga delar. Barns första läsinlärning poängteras, likaså 
motivationen samt att det är viktigt att lärandesituationerna görs lustfyllda och att 
de texter som ska läsas är meningsfulla och blandas in i undervisningen  
 
Barn som tidigt kommer i kontakt med läsande och skrivande får lättare för att läsa 
skriftspråket vilket medför att dessa barn får lättare i framtiden med sin läs- och 
skrivutveckling. Alatalo (2011, ss. 37-39) påpekar att barnens uppväxtförhållanden 
är en avgörande del i deras läsutveckling, och att alla barnen dessutom är på olika 
nivåer. Barn som kommer ifrån hem där läsning och skrivning har varit en del i 
hemmet, har lättare för skriftspråket, medan de barn som kommer från hem med 
mindre skriftspråk, förlitar sig på lärare och sin hembakgrund för att känna sig 
trygga, vilket genomsyrar deras läsförmåga. En svag läsare förblir oftast det hela 
livet. De barn som tidigt kommer i kontakt med olika texter har lättare att följa med 
i läsundervisningen medan de barn som inte kommer i kontakt med varken bokstäver 
eller litteratur i tidig ålder, får en längre startsträcka. Detta i sin tur bidrar till att de 
som kan läsa, fortsätter att läsa och utvecklas, medan de som har svårt kämpar och 
läser mindre. Alatalo betonar att detta medför att gapet mellan de olika läsarna blir 
större. Om man börjar sin läsning med svårigheter, är det svårt att ta sig ur dem om 
du inte får en bra och individuell undervisning. Det är således viktigt att skolan 
möter eleverna på deras nivåer när det kommer till språkutveckling, det bör alltså 
finnas mycket kunskaper inom detta område för att kunna se till att varje elev får 
chansen att utveckla och använda den språkliga förmåga som de redan har (Alatalo 
2011, ss. 37-39). 
 

5.2 Läsundervisning 
Att bearbeta lästa texter, kan ge elever en djupare förståelse av innehållet. Skoog 
(2012, s. 47) betonar samtalen kring lästa texter och att de är en stor del av barns 
språk- och skriftspråksutveckling. Dessutom får barnen en chans att förstå texten på 
ett lättare sätt genom samtalet. Genom att få ställa frågor och arbeta med de 
reaktioner som texten gav, ges barnen en chans att vidga sina perspektiv och 
fördjupa samt utmana den egna förståelsen. I det här skedet spelar läraren en stor 
roll. Sättet som läraren förhåller sig och diskuterar texten och läsningen, ligger till 
grund för hur elever och barn kommer att se på litteraturen (Skoog 2012, s. 47). 
 
Förmågan att kunna läsa är en stor del i elevers fortsatta utveckling. Tjernberg 
(2013, ss. 34-36) menar att den som är nybörjare i läsandet, läser gärna ofta och 
mycket vilket medför att denne får ett större ordförråd, bättre flyt i läsningen och 
ökar sin genrekunskap. I de fall elever får svårt i sin läsinlärningsstart, löper de en 
risk att komma efter sina kompisar. Vissa elever som har ett sämre utgångsläge för 
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att de läser mindre och kanske även väljer att låta bli de skriftspråkliga aktiviteterna, 
får en sämre utveckling. De elever som har ett bättre utgångsläge, utvecklar den 
skriftspråkliga förmågan mer. Elever som inte läser, har en begränsad mängd ord 
som de kan känna igen. Läsflyt beror nämligen på de ord som texten innehåller och 
huruvida man känner igen dem direkt. Att automatisera läsningen och få ett större 
ordförråd är viktigt för att eleven ska kunna utveckla ett bra läsflyt. Även när elever 
har lyckats få ett bra läsflyt och en säker läsning, så är inte läsinlärningen avslutad. 
Stenlund (2011, s. 33) påpekar att skolan bör arbeta med att utveckla ordförråd och 
läsförståelsestrategier under hela tiden eleverna befinner sig i skolan, och att 
undervisningen i läsförståelse bör påbörjas så tidigt som möjligt. Alla lärare i alla 
ämnen är ansvariga för att utveckla läsandet och skrivandet, inte enbart läraren i 
svenskämnet eller läraren i de tidiga skolåren. Alltså är utvecklingen av läsförmågan 
något som bör fortlöpa under hela skoltiden, även under mellanstadie- och 
högstadietiden. Lärare på dessa stadier ser sig dock ofta som något av 
innehållspecialister vilket medför att de ibland kompenserar elever med 
lässvårigheter istället för att bidra till att utveckla deras läsförmåga så att de till slut 
kan klara av att läsa texterna själv. I vissa fall har inte ens läraren den kompetens 
som krävs för att kunna stötta eleverna i deras läsutveckling.  
 
Tjernberg (2013, ss. 34-36) förklarar att läsfärdighet grundas i många olika 
processer. Förmågan att kunna läsa är uppbyggd av två delar, avkodning och 
förståelse. Skriftspråket har således en funktionsaspekt (att kunna delge ett innehåll 
mellan två människor) och en formaspekt (den tekniskt uppbyggda sidan). 
Motivation och självförtroende är också två viktiga bitar. Det finns ett starkt 
samband mellan ett utvecklat ordförråd och läs- och skrivförmågan. För att tillägna 
sig ett bra ordförråd, spelar den fonologiska förmågan en stor roll och för att kunna 
förstå en text, har ordförrådet en stor roll. Läsförståelsen utvecklas med 
läserfarenheter, en mer effektiv läsning. Det är viktigt att barnen redan i förskolan 
får utveckla sitt ordförråd, detta har stor betydelse för grunden till 
skriftspråksutvecklingen. Förutsättningarna för de barn som har ett sämre 
utgångsläge blir bättre ju tidigare man påbörjar detta arbete. 
 

5.3 Skrivundervisning 
En av de mest uppmärksammade frågorna inom skrivpedagogik är hur eleverna kan 
utveckla sitt skrivande på bästa sätt. Det är en komplex fråga och svaren har varierat 
i flera olika decennier. Det finns flera olika skrivpedagogiska teorier, en handlar om 
kognitiva och sociala skrivteorier, medan en annan delar in skrivforskning och 
skrivpedagogiska fältet i tre huvuddelar: text-skribent- och läsarorienterade, och den 
tredje som nämns behandlar sex olika skrivdiskurser som fokuserar på olika 
färdigheter, kreativitet, processer, genrer, sociala praktiker eller den sociopolitiska 
kontexten. Dessa sex skrivdiskurser kan delas in efter olika fokus; texten, individen 
och kontexten. Det är dock viktigt att man som lärare är medveten om de olika 
synsätt på skrivande som finns (Yassin Falk 2017, ss. 28-29). 
 

5.3.1 Skrivundervisning med fokus på texten 
Färdighetsdiskursen och genrediskursen hör till de synsätt som fokuserar på texten. 
Det råder en mycket snäv syn på skrivande. Begreppet att kunna skriva syftar till att 
skribenten behärskar skrivkoden och de grundläggande grammatiska regler som har 
med ord- och satsnivå att göra. Detta kallas även färdighetsträning. Fram till 1970-
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talet var detta den syn som dominerade och dessutom medförde att skrivforskning 
och textforskning motsvarade varandra. Genrediskursen innebär att skribenten ska 
behärska de olika karaktäristiska dragen som är utmärkande för olika genrer och 
syften. Dessa olika drag kan vara instruerande, berättande eller argumenterande och 
undervisningen ska syfta till att tydliggöra hur dessa är konstruerade och vad man 
kan uppnå genom att använda dem. Med genrer här menar man alltså texttyper eller 
framställningsformer (Yassin Falk 2017, ss. 29-30). 
 

5.3.2 Skrivundervisning med fokus på individen 
Inom kreativitetdiskursen och processdiskursen lyfts individen fram, och den första 
har ett större fokus på textprodukten medan den andra har själva processen att skriva 
i fokus. I kreativitetsdiskursen ska eleverna få producera texter själva utan att 
behöva tänka på skrivregler, form eller struktur. Skrivandet i sig utvecklar 
skrivförmågan. Det är viktigt att läraren ger respons på elevernas skrivande och 
fortsätter att uppmuntra dem till att fortsätta. Processdiskursen har en inre kognitiv 
process där skrivandet blir ett redskap för att kunna organisera till tankar, och en 
yttre praktisk process som behandlar skrivhändelsen. Genom undervisningen ska 
fokus läggas på hela skrivprocessen och inte bara på slutprodukten (Yassin Falk 
2017, ss. 30-31). 
 

5.3.3 Skrivundervisning med fokus på kontexten 
De diskurser som lägger fokus på kontexten är den om sociala praktiker, här läggs 
vikten vid själva skrivhändelsen, och den sociopolitiska där man använder de 
sociokulturella och politiska villkoren för skrivandet. I diskursen som fokuserar på 
sociala praktiker, knyter man an till en specifik kommunikativ händelse, skribenten 
får vara med vid en social praktik och lära sig skriva för olika sammanhang och 
syften. Den sociopolitiska diskursen är snarlik diskursen om sociala praktiker, dock 
fokuseras det mer på att framhäva de sociokulturella och politiska villkoren. Frågor 
som handlar om politik, makt, individ och identitet ställs i fokus. Grundtanken med 
den här synen är att skrivundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett 
kritiskt förhållningssätt som både individ och samhällsmedborgare, och även 
registrera vilka konsekvenser de olika textuella valen får för mottagarna (Yassin 
Falk 2017, ss. 32-33). 
 

5.3.4 Skrivundervisning utifrån genrepedagogik 
Två viktiga utgångspunkter inom genrepedagogiken är teorin om den närmaste 
utvecklingszonen och det sociokulturella perspektivets betoning på interaktionens 
betydelse. Textsamtal i olika former blir därför ett viktigt lärandestöd. Eleverna når 
dit genom att utgå ifrån genrepedagogik där lärarna vill att eleverna ska öka sin 
medvetenhet kring skolans ämnesspecifika genrer. Genom en organiserad 
undervisning där genrers strukturer, språkliga mönster och kommunikativa syften 
tydliggörs för eleverna innan de ska skriva (Yassin Falk 2017, ss. 33-34). 
 

5.4 Lärarskicklighet och undervisningsmetoder 
Vad som utgör god läs- och skrivundervisningen, har diskuteras flitigt. En central 
fråga har varit vilken metod som är bäst för elevers läs- och skrivinlärning 
(Tjernberg 2013, s. 37). Skicklighet och bra utbildning för en lärare är två faktorer 
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som har en positiv inverkan på elevers lärande och utveckling. Tjernberg (2013, ss. 
40-41) skriver att idag är man enig i frågan om att lärarens kunskaper och 
kompentenser spelar en avgörande roll för att elever ska lyckas med läs- och 
skrivinlärningen, och i synnerhet för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Men 
lärarskicklighet är också en stor del, alltså hur läraren utövar sin undervisning och 
interagerar med sina elever. Även omständigheter kring eleven såsom skola och 
social tillhörighet har en betydande roll. Kunniga lärare undervisar i 
läsförståelsestrategier, ordkunskap, skrivning och ordavkodning, men den mest 
effektiva undervisningen är varierande där läraren är medveten om att alla delar 
kräver sin tid. En skicklig lärare kan förmedla kunskaper, vara stöd, ge tydliga 
instruktioner men ser även till att eleverna vill lära sig själva. De elever som har 
behov av extra stöd, får detta genom en till en undervisning med speciella 
instruktioner. Undervisningens typiska drag är att den ska vara ämnesövergripande 
och anpassad för den enskilde individen. Fonologisk träning i förskolan, 
föräldrasamarbete, hög elevaktivitet, ett diagnostiskt förhållningssätt och samarbete 
med andra lärare är andra delar som tagits som gynnsamma för läs- och 
skrivinlärning. Alatalo (2011, ss. 25-26) betonar att en erfaren lärare har bra 
ämneskunskaper och ett bra sätt att lära ut till. Att kunna lägga upp undervisningen 
efter elevernas behov, viljan att bidra till elevernas utveckling, och det personliga 
engagemanget mellan lärare och elever har stor betydelse.  
 
Tjernberg (2013, s. 41) menar också att för att kunna ge elever individuella 
instruktioner, krävs det stor lärarskicklighet för att veta vilket stöd som behövs för 
respektive område och tillvägagångssätt. Instruktioner bör ges inom den fonologiska 
medvetenheten, fonem, ordförråd, läsflyt och lässtrategier. För en bra läsförmåga 
krävs det automatiserad ordavkodning, vilket gör att fonem och grafemkopplingen 
är viktig. Ett sätt att bygga ut sitt ordförråd kan vara att samtala om det som har 
blivit uppläst genom högläsning. Ett annat sätt är att använda elevens enskilda 
läsning för att utöka ordförrådet och lära sig förståelsestrategier. Det är viktigt att 
integrera alla fem instruktionsdomänerna i olika sammanhang, annars blir de inte 
verkningsfulla. Eleverna bör få lära sig att läsa olika typer av texter på olika sätt 
beroende på syftet och innehållet, även här krävs det tydliga instruktioner som är 
informativa. Elever som greppat fonemen har ett bra utgångsläge, för vissa är det en 
nödvändighet. 
 
Metoderna som läraren undervisar på har visat sig ha en stor del i elevers inlärning 
och utveckling. Alatalo (2011, ss. 29-30) skriver att för en del barn är det enkelt att 
lära sig att läsa, de gör det utan någon specifik undervisning. För andra barn kan det 
vara svårt med inlärningen om de inte får en strukturerad och metodisk undervisning 
(systematiskt testad och prövad kunskap) av en bra lärare som har ett bra sätt att lära 
ut. På så vis spelar förskolan och skolan en stor roll för att uppmärksamma de elever 
som kan upplevas ha svårt med sin läsning och vidareutveckling av läsandet. Elever 
som ligger i riskzonen för att klara av att lära sig läsa, kan få stöd genom att få 
undervisning baserad på forskningsgrundad kunskap och praktik. Eftersom det 
bevisats att en god läsförmåga är viktig för barns självförtroende, är det därför 
viktigt att man i tid upptäcker de elever som har svårt, för att kunna sätta in rätt hjälp 
så tidigt som möjligt.  
 
Relationen mellan lärare och elever kan ha en betydelsefull roll i elevers utveckling. 
Skolinspektionen (2010, s. 7) tar upp i en forskningsöversikt att lärarens agerande i 
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olika undervisningssituationer kombinerat med en bra relation till eleverna, har visat 
på bra resultat. En annan viktig del är att läraren kan fokusera på de huvudsakliga 
delarna i undervisningen och att eleverna hela tiden får återkoppling på sitt arbete. 
Alltså är lärarens kompetens, förmåga och engagemang de viktigaste 
undervisningsrelaterade delarna för hur eleverna presterar. Detta gäller både 
internationell och svensk forskning. De lärare som har en kombination av dessa 
förmågor, påverkar elevernas resultat på ett positivt sätt. Forskningen kan även 
påvisa några av de mest relevanta egenskaperna hos läraren och som således spelar 
stor roll för elevers resultat. Det är dessa forskningsresultat som ger 
Skolinspektionen anledning till att uppmärksamma lärarens roll och även att 
skolhuvudmannen och rektorn gör möjligheter så att läraren kan ta sig an rollen som 
läraren och fullborda sitt uppdrag. Vidare menar Skolinspektionen (2010, s. 7) att 
en bra lärare har goda kunskaper om och kring det ämne som de ska undervisa i samt 
ett bra och organiserat upplägg. Läraren kan anpassa sin metod och sitt innehåll så 
att det passar alla elevers olika förutsättningar och även klargöra för dem vilka mål 
de arbetar mot och hur man kan nå målen. Läraren är en tydlig ledare i klassrummet 
och har förmågan att motivera dem, stödja deras lärande och stimulera dem med 
svårare uppgifter när de behöver det. 
 

5.5 Elever i behov av extra stöd 
För alla barn så går inte läs- och skrivutvecklingen hand i hand. Vissa får problem 
med både stavning och läsning, andra får problem med läsning men klarar av att 
skriva och stava, och somliga klarar inte av att stava och skriva men läser bra. Ofta 
så tenderar de barn som har problem med läsning i årskurs ett och två, få svårigheter 
med läsningen även resten av skoltiden. Förutom att en bristande 
avkodningsförmåga ger barnen svårigheter i skolan, så har det även visat sig att 
andra områden i livet får problem. Studier som genomförts har visat att elever med 
problem i läsinlärningen under årskurs tre fortsätter att slåss med läsningen ända 
upp i gymnasiet. För varje år som går, kvarstår problemen med läsutvecklingen då 
avkodningen, ordigenkännandet och läsflytet brister vilket gör att förståelsen och 
den begreppsmässiga kunskapen inte kan utvecklas. Elever med denna problematik 
behöver en upprepad och intensiv specialundervisning under en tid för att kunna 
visa på bättre resultat (Alatalo, 2011 s. 39). 
 
För de elever som kan befinna sig i riskzonen, är det av stor betydelse att få en 
organiserad och strukturerad undervisning. Exempel på dessa elever kan vara 
dyslektiker, andraspråkslever och elever som kommer från sämre socioekonomiska 
förhållanden. De studier som gjorts för att minska mängden lässvårigheter, åberopar 
vikten av att hjälpa eleverna på flera plan. Dessa plan behandlar lärarkunskaper 
inom fonologi, fonem-grafem, morfologi, semantisk medvetenhet, syntaktisk 
medvetenhet, diskursmedvetenhet och pragmatisk medvetenhet. Förutom dessa 
kunskaper är det viktigt att läraren klarar av att ordna och verkställa undervisningen 
för att den ska ge resultat. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det inte är lärarens 
sätt att undervisa som är avgörande, utan det handlar om att läraren kan organisera 
undervisning för varje enskild individ och enskilt behov. Vid en jämförelse mellan 
tre olika undervisningssätt i läsning och skrivning, fann man att gruppen som fått en 
organiserad och strukturerad undervisning, blev snabbare och säkrare på att läsa än 
de andra grupperna som inte fick en systematisk undervisning. Vissa elever är i 
behov av organiserade och tydliga instruktioner för att uppfatta den alfabetiska 
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koden och utvecklande av läsförmågan. Lärare som inte har nog med kunskaper om 
ämnet kan därför få svårt att undervisa dessa elever (Alatalo 2011, s. 31).  
 

5.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Liberg (2010) anser att många av barnen som börjar skolan, har redan läs- och 
skrivkunskaper, och att det är viktigt att man uppmuntrar barnen till att vilja fortsätta 
utvecklas. För att främja läs- och skrivutvecklingen finns det många bidragande 
komponenter. Skoog (2012) nämner avkodning och förståelse som några men även 
motivation, intresse, erfarenheter och inställning. Alatalo (2011) beskriver också 
olika komponenter som behövs för elevers läs- och skrivinlärning, exempelvis 
språklig medvetenhet. Även Liberg (2010) fortsätter med att beskriva några av de 
utgångspunkter som individer behöver för att kunna läsa och skriva. Alatalo (2011) 
anser att även barnens uppväxt spelar roll för läsutvecklingen. Om barnen kommer 
från läs- och skrivberikade hem får de lättare för skriftspråket. En annan viktig del 
är att lärarna ska möta eleverna där de befinner sig, så att de får chans att utveckla 
och använda sin redan befintliga förmåga. Liberg (2010) anser att elevernas 
språkbehärskning i stort grundar sig i de erfarenheter och upplevelser som eleverna 
fått när de påbörjat sin språkutveckling, där även deras motivation utgör en stor del.  
 
Tjernberg (2013) menar också att omgivningen och de genetiska förutsättningar som 
finns, påverkar individers utveckling av läs- och skrivförmågan. I den mån det går, 
ska en strukturerad samt planerad undervisning uppnås. Hon framhäver även 
motivationen som en bidragande faktor. Alatalo (2011) hävdar att vissa barn 
behöver en strukturerad undervisning för att lyckas med läs- och skrivinlärningen. 
För de elever som verkar ha svårt, behövs rätt hjälpmedel sättas in i god tid. Skoog 
(2012) påpekar vikten av att diskutera texter som lästs, dels för språkutvecklingen 
men även för en djupare förståelse och Tjernberg (2013) menar att nybörjarläsaren 
ofta läser och får således ett bredare ordförråd, bättre flyt och genrekunskap. 
Stenlund (2011) beskriver sedan läsundervisning, enligt henne bör man under hela 
skoltiden arbeta med elevernas läsning för att främja och utveckla deras läsförmåga. 
Yassin Falk (2017) tar istället upp frågan hur elever kan utveckla sitt skrivande och 
lyfter fram flera olika teorier, här redovisas den som fokuserar på sex olika 
skrivdiskurser. Fokus läggs på färdigheter, kreativitet, processer, genrer, sociala 
praktiker och den sociopolitiska kontexten. Även genrepedagogik lyfts fram.  
 
Forskning säger att finns det många frågor gällande vad som är god läs- och 
skrivundervisning samt även vilka metoder som är bäst för läs- och skrivinlärning 
(Tjernberg 2013). Hon anser att läraren har en stor del i elevers utveckling och att 
den omgivning som eleven befinner sig i har en viktig roll. Läraren behöver vara så 
skicklig att den kan ge det individuella stöd som eleven behöver. Även Alatalo 
(2011) betonar lärarens skicklighet och utbildningen som främjande för elevers 
lärande och utveckling. Läraren kan då planera och undervisa eleverna, utifrån deras 
förutsättningar och behov. Skolinspektionen (2010) skriver i en forskningsöversikt 
att relationen mellan läraren och elever spelar en stor roll i elevers undervisning. Ju 
bättre relationer de har, ju bättre resultat. Lärarens förmåga att kunna organisera och 
lära ut har en viktig del i deras lärande eftersom läs- och skrivutvecklingen inte går 
hand i hand för alla barn. Det är väldigt olika från barn till barn. Det är viktigt att 
barn med svårigheter uppmärksammas i tid så att man kan hjälpa dem i tid. Hon 
understryker även att den organiserade och strukturerade undervisningen kan ses 
som ett stöd för de elever som befinner sig i riskzonen (Alatalo 2011). 
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6. Sociokulturellt perspektiv 
Att språka, läsa och skriva är en social aktivitet mellan lärare och elever eller elever 
och elever, därför valdes Vygotskij och det sociokulturella perspektivet som 
utgångspunkt för den här studien. Lev Vygotskijs teorier handlar om hur lärande 
sker i samspel med andra människor och där språket anses vara människans främsta 
verktyg. Han anser att lärandet sker när människor interagerar och samspelar med 
varandra. Genom interaktion med språk, så kan människor förmedla kunskaper och 
erfarenheter mellan varandra. Han använder även begreppet artefakter, vilka kan ses 
som centrala resurser som människor använder för att tänka, arbeta och lösa problem 
med (Säljö 2012, ss. 185-197). Några av de artefakter som finns i den här i 
undersökningen är penna, papper, bilder, böcker, språk och projektor. 
 
Ett av Vygotskijs begrepp är zone of proximal development, den närmaste 
proximala utvecklingszonen och är nära sammankopplad med hans idé om lärande 
och utveckling. Den innebär att när en människa har förstått ett begrepp eller 
tillägnat sig en färdighet, är det inte långt bort till man förstår nästa begrepp eller 
färdighet. Det finns ständigt nya kunskaper och färdigheter att ta till sig i 
omgivningen (Säljö 2015, s. 193). Den närmaste proximala utvecklingszonen kan 
beskrivas på ett sätt där en mer kunnig person exempelvis en förälder eller lärare 
hjälper ett barn utifrån sina kunskaper att ta sig vidare i utvecklingen (Säljö 2015, s. 
100). Vygotskij menar att utvecklingszonen är den zon där instruktioner och 
förklaringar kan påverka människor. När en elev befinner sig där, kan läraren guida 
eleven hur man använder ett kulturellt redskap. Till en början kräver eleven 
kontinuerlig guidning av läraren, men med tiden kan läraren mer och mer kliva åt 
sida för att låta eleven klara sig allt mer själv. Den närmaste proximala 
utvecklingszonen kan liknas läs- och skrivundervisningen i skolan där läraren är den 
som har mer kunskaper om exempelvis bokstäver och eleven är den som ska lära sig 
att forma dem. Det kan även vara de samtal som äger rum efter att en text har blivit 
uppläst eller en efter genomgång, då läraren och eleverna utbyter erfarenheter som 
kan knytas an till det som har lästs. Undervisningen som bedrivs i skolan ska 
inspirera eleverna till att utveckla sina läs- och skrivförmågor (Skolverket 2017, ss. 
252-254). Inom det sociokulturella perspektivet är detta en viktig princip för hur 
man ser på samspel och lärande: först får eleven mycket hjälp av en kunnig, men så 
småningom krävs mindre och mindre hjälp. Läraren leder eleven och det kallas på 
engelska för scaffolding, stöttning. Scaffolding bidrar till att eleven kan appropriera 
kunskaper som läraren har. Det är dock viktigt att eleven inte låter läraren ta över, 
utan att eleven tar sig an utmaningen för att kunna komma vidare (Säljö 2012, ss. 
193-194). Lärarna bidrar genom att stötta eleverna för att lyckas. Scaffolding syftar 
till att stötta eleverna när de tar sig an nya utmaningar och ska erövra nya kunskaper 
vilket är en del av läs- och skrivundervisningen. Läraren finns med och guidar 
eleven på vägen, tills eleven nästan klarar sig själv. Inom läs- och skrivundervisning 
kan scaffolding vara bilderna som läraren använder för att eleverna ska koppla ihop 
bild och ord. 
 
Mediering betyder förmedling och den sociokulturella traditionen menar att 
människor använder verktyg för att kunna förmedla sig, interagera och förstå den 
värld som människan befinner sig i. Vygotskij anser att två av dessa redskap var 
språkliga eller materiella det vill säga artefakter. Språkliga redskap kunde bestå av 
bokstäver eller siffor, medan artefakter kunde vara exempelvis en spade ifall 
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människan ska gräva eller ett tangentbord när hon ska skriva. Vygotskij ansåg att 
språket är redskapens redskap. Han menar dock inte det talade språket som svenska, 
utan att språket ska ses som ett flexibelt teckensystem. Det talade språket ska ses 
som ett sätt att kommunicera, men att det även finns inom oss, exempelvis så kan 
en schackspelare föra en diskussion med sig själv om nästa drag. Vygotskij menar 
att språket fungerar på två nivåer, mellan människor men även inom människor 
(Säljö 2012, ss. 187-190). Begreppet mediering (förmedling) kan liknas vid 
undervisningen på det sätt att läraren förmedlar sina kunskaper till eleverna. Vid 
samarbete mellan eleverna, förmedlar de kunskaperna vidare till varandra. Eleverna 
kan använda olika artefakter när de arbetar tillsammans. Dessa artefakter kan vara 
datorer, språket eller böcker. Således är det sociokulturella perspektivet en bra teori 
att utgå från för den här studien. Vygotskij ansåg att lärandet sker i samspel med 
andra och i skolans läs- och skrivundervisning används språket som ett viktigt 
redskap för att kunna förmedla kunskaper. 
 
Vygotskij ansåg att människan utvecklas hela tiden, hon kan appropriera (beskriva 
och förstå lärande) olika kunskaper i olika situationer. Oavsett vem man är ägnar 
man sig åt detta och på så vis blir utveckling och lärande något av människans 
naturliga tillstånd (Säljö 2012, s. 193). Elevernas samarbete kan ses som en form av 
appropriering, samt att de är under konstant utveckling och bidrar till varandras 
kunskaper genom interaktion.  
 
Det sociokulturella perspektivet är användbart i den här studien på flera olika sätt. 
Språket är enligt Vygotskij det främsta redskapet och i skolan så bedrivs 
undervisning hela tiden genom interaktion mellan lärare och elever. Vygotskij 
menar även att kunskaperna skapas i sociala samspel med andra, vilket gynnas i 
skolmiljön. 
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7. Metod 
I det här avsnittet presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Här redovisas 
val av metod, genomförandet samt hur insamlad data har bearbetats och analyserats. 
Det kommer även redogöras för de forskningsetiska överväganden som gjorts, urval 
av informanter och slutligen med en presentation av de informanter som ingått i 
studien. 
 

7.1 Val av metod 
Metoden som valts för den här studien är en kvalitativ observations- och 
intervjustudie. Metodvalet grundas mestadels i syftesformuleringen men även i den 
andra frågeställningen. Det kommer att genomföras intervjuer med verksamma 
lärare för att få veta vad de anser som utvecklande läs- och skrivundervisning samt 
observationer för att få uppfattningen hur lärare arbetar med läs- och 
skrivundervisning i klassrummet. Forskningsansatsen som kommer användas är 
inspirerad av etnografin (fältforskning) som innehåller en kombination av intervjuer 
och observationer, en så kallad metodtriangulering.  
 
Enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, ss. 218-219) är det observationer 
som står i centrum inom etnografin. Men genom intervjuer kan forskaren samla 
ytterligare information. Kullberg (2004, s. 109) menar att intervju är ett av de 
centrala verktygen vid vetenskapliga undersökningar. Eliasson (2010, s. 22) anser 
att de vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning är intervjuer och 
observationer. Vid en observation kan observeraren välja själv vilken grad av 
delaktighet som ska ingå i observationen. Larsen (2009, ss. 26-27) tar upp att 
intervjuer och observationer är vanligast inom kvalitativ forskning och att den 
kvalitativa metoden är ett bra alternativ när man vill gå in på djupet. Vid intervjuer 
kan man ställa frågor till informanten om något är oklart, och som intervjuare kan 
man samtidigt observera informanten vilket kan medföra att tolkningsresultatet av 
intervjun bli klarare. En nackdel med den kvalitativa ansatsen är dock att det kan bli 
mer efterarbete när materialet ska analyseras och sammanställas. Vidare menar 
Larsen (2009, s. 28) att metodtriangulering, är en metod där man kombinerar flera 
olika metoder i en och samma undersökning. Detta kan bidra på ett positivt sätt då 
en metod ibland kan ge svaga resultat, men genom att använda ytterligare en metod 
kan det resultatet väga upp det första resultatet och ge ett mer korrekt slutresultat.  
 
De intervjuer som genomfördes var kvalitativa och standardiserade samt 
genomfördes med hjälp av en så kallad intervjuguide, en lista med uppskrivna 
frågor. Frågorna (se bilaga 1) är utgångspunkten för intervjuerna och delades in i tre 
olika kategorier och benämns bakgrundsfrågor, läs- och skrivutvecklande arbete i 
klassrummet samt samverkande arbete (se tabell 1 bilaga 3). I denna typ av intervju 
kan informanten svara utifrån sig själv. Som intervjuare får man inte blanda sig i allt 
för mycket utan informanten själv ska få prata fritt kring de ämnen som tas upp, men 
intervjuaren får styra in konversationen åt det håll som är relevant. Intervjufrågorna 
har nära anknytning till studiens syfte och frågeställningar (Larsen 2009, ss. 83-84). 
Kullberg (2004, s 110) använder termen standardiserad intervju (vilket även 
används i den här studien), som också grundas i ett formellt strukturerat schema med 
frågor inför intervjun. Förberedelserna, genomförandet och uppföljandet av den 
kvalitativa intervjun bygger på vilken forskningsansats och forskningsmetod som 
forskaren väljer. 
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Observationer kan delas in i två olika typer, kontrollerade observationer och 
fältundersökningar. I den här studien kommer det att handla om fyra 
fältundersökningar med tre tillfällen (ett i årskurs tre och två i årskurs ett) som 
passivt deltagande observatör (fokus ligger på att beskriva vad som händer) och ett 
tillfälle (i årskurs tre) som aktivt deltagande observatör (deltar i det som sker i 
klassrummet). Lektionstillfällena i årskurs ett var så kort, det fanns inte tid till att 
delta i observationerna, därför genomfördes inget aktivt deltagande i årskurs ett. I 
den här studien innebär aktivt deltagande att jag går runt i klassrummet, studerar 
elevernas arbete och arbetssätt samt hjälper eleverna ifall någon har en fråga eller 
fastnar på en uppgift. Observationerna kommer att vara öppna, vilket innebär att de 
som studeras vet att de blir studerade (Larsen 2009, ss. 89-91). Kullberg (2004, ss. 
91-92) menar att genom deltagande observationer kan forskaren vara med i de 
aktiviteter som genomförs, men hon eller han kan även gå åt sidan för att observera 
enbart och på så vis kunna anteckna och reflektera. Hon definierar begreppet 
deltagande observation som ett fortlöpande och intensivt observerande, lyssnande 
och talande. Deltagande observationer används som ett ”paraplybegrepp” och 
innehåller alla typer av kvalitativa metoder och faktainsamlingar, men används även 
enbart när bara en metod åsyftas. 
 

7.2 Genomförande 
De berörda informanterna fick ett mail där informationsbrevet bifogades (se bilaga 
2). I mailet fanns även en kort information om vad som var syftet med 
observationstillfällena och de efterföljande intervjuerna. Dagen efter kom svar som 
sa att de ville delta i studien och även vilken dag som passade bäst för första 
observationstillfället. Vid observationstillfällena fördes fältanteckningar i ett 
specifikt block. Allt som ansågs vara relevant för studien antecknades, och om något 
särskilt upptäcktes, skrevs tiden ner för detta. Intervjuerna genomfördes med 
respektive klasslärare en dag när eleverna inte befann sig i skolan och efter 
genomförda observationer. 
 
De två första observationstillfällena genomfördes som passivt deltagande observatör 
och genomfördes på samma dag. Första lektionen var i årskurs 3 och andra lektionen 
i årskurs 1. Läraren hade redan förklarat vem jag var och syftet med studien dagen 
före, så eleverna var väl medvetna om min roll när jag klev in i klassrummet och 
bara kort presenterade mig med mitt namn. Lektionen i årskurs 3 höll på i 80 minuter 
och genomfördes i halvklass. Årskurs 1 var också förberedda på mitt besök, så 
genomförandet av presentationen gjordes likadant och den lektionen höll på i 40 
minuter, även den i halvklass. 
 
Det tredje och fjärde observationstillfället genomfördes också i bägge klasserna på 
samma dag. Först befann jag mig i årskurs 3, och genomförde en deltagande 
observationsstudie på 80 minuter. Efter detta genomfördes en observationsstudie i 
årskurs 1 i 40 minuter, även den här gången som en passiv deltagare. 
 
Intervjun med läraren i årskurs 1 genomfördes när eleverna hade slutat skolan, för 
att kunna få lugn och ro. Intervjun med läraren i årskurs 3 genomfördes när eleverna 
hade slöjd på en annan skola, så inga elever befann sig i klassrummet. 
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Intervjuerna spelades in med en diktafon, vilket var godkänt av informanterna. 
Intervjuguiden (se bilaga 1) visades inte upp före, utan under intervjun användes 
intervjuguiden och frågorna lästes upp, sedan fick informanten redogöra för sitt svar. 
Vid oklarheter ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse av svaret. Alla 
frågorna ställdes, men de ställdes inte i den ordning som de var uppskrivna. 
Eftersom informanten visste studiens syfte genom informationsbrevet och tidigare 
observationer, lades det ingen vikt vid att gå igenom det igen. Intervjuerna tog 
mellan 25-30 minuter beroende på hur utförliga svar informanterna gav.  
 

7.3 Databearbetning och analysmetod 
För att genomföra en vetenskaplig analys, behöver det insamlade materialet delas 
upp i flera mindre delar för att forskaren ska först det lättare. En etnografisk 
undersökning kan bli väldigt stor och genom det insamlade materialet ska forskaren 
erhålla insikter. Det insamlade empiriska materialet (intervjuerna) transkriberades 
till text och även observationerna omskrevs i textform. Det är viktigt att forskaren 
kontinuerligt analyserar det insamlade materialet, för att inte få svårhanterliga 
uppgifter (Kullberg 2004, s. 175). Larsen (2009, ss.101-102) skriver att ett av de 
vanligaste sätten att analysera kvalitativ data är genom en innehållsanalys. Det 
innebär att materialet sorteras utifrån mönster, samband och skillnader. Forskarens 
insamlade material görs om till texter. Texterna kodas om och delas in efter teman 
eller kategorier. Datamaterialet sorters in i respektive tema eller kategori för att 
sedan granskas genom att forskaren söker efter mönster eller skillnader. Dessa 
mönster eller skillnader jämförs med vad existerande forskning och teorier säger, 
för att sedan utgöra ny kunskap. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, ss. 220-
231) har delat upp tolkningsarbetet i 3 delar, tolkningar av första, andra och tredje 
graden. Med tolkningar av första graden, menas den första insamlingen av data, 
tolka det som du har sett eller hört. Vid observationer är det bra att skriva 
fältanteckningar. Vid intervjuer är det bra att spela in det som sägs, för att sedan 
transkribera dem till text. Tolkningar av andra graden inkluderar förutom 
beskrivningar även noteringar av associationer och uppslag mer kopplat till en 
teoretisk eller vetenskaplig förståelse. Tolkningar av tredje graden innebär att man 
inte bara tolkar det man ser, utan att man ska försöka se deltagarnas tolkningar och 
vad som ligger till grund för dem.  
 
Kategorierna som det empiriska materialet delas in i den här studien, är de 
kategorier som användes vid intervjuerna med lärarna (se bilaga 1) och benämns 
bakgrundsfrågor, läs- och skrivutvecklande arbete och samverkande arbete. Dessa 
frågor och kategorier har sin utgångspunkt i studies syfte och frågeställningar 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 163).  
 
Det empiriska materialet i den här studien har bearbetats och beskrivs enligt 
Larsens (2009, ss. 97-99) följande tre steg: 
I det första steget insamlades det empiriska materialet genom observationer via 
fältanteckningar samt via ljudinspelade intervjuer. Fältanteckningarna skrevs om till 
text och intervjuerna transkriberades till text. För att säkerställa att all relevant 
information kommit med vid intervjuerna, upprepades lyssnandet av 
ljudinspelningarna flera gånger. Enligt Larsen (2009, s. 98) är det viktigt att göra en 
datareduktion vilket innebär att ointressant data tas bort som exempelvis småord, 
vilket har gjorts i den här studien. 
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I det andra steget fokuserades analysen till att meningskoncentrera de transkriberade 
intervjuerna, vilket innebar att svaren sammanfattades och gjordes om till kortare 
meningar. Även observationsanteckningarna renskrevs. Därefter gjordes en matris 
enligt Larsen (2009, s.97) för att få en mer överskådlig bild av all data. Denna matris 
ska inte finnas med i studien, utan fungerar som ett verktyg för forskaren. Larsen 
(2009, s. 56) ger ett exempel på en matris, där informanternas namn står till vänster 
och intervjufrågorna överst. I den här matrisen står frågorna till vänster och 
informanternas namn samt det som observerats överst för en bättre helhetsbild. Detta 
förenklar arbetet med att strukturera det som fångats vid observationerna och svaren 
ifrån intervjuerna. 
 
Slutligen så delades materialet in under studiens forskningsfrågor där datamaterialet 
granskades och sorterades in i övergripande kategorier som benämns 
bakgrundsfrågor, läs- och skrivutvecklande arbete i klassrummet samt samverkande 
arbete. Dessa kategorier delas sedan in i teman för att söka mönster och olikheter. 
De teman som skapades var bildstöd, läsförståelse, motivation och intresse, 
färdighetsträning, utvecklande läs- och skrivundervisning, utvecklande samarbete, 
läsande och skrivande tillsammans och främjande arbete. Resultatet redovisas 
genom analyser av intervjusvaren och det som upptäcktes/noterades vid de olika 
observationstillfällena. Transkriptioner från intervjuerna har lagts med som citat för 
att verifiera studiens analysarbete. 
 

7.4 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet God forskningssed (2017) används för att forskaren ska få 
översiktliga riktlinjer inom det forskningsetiska området. Den här studien följer 
dessa riktlinjer då Högskolan Dalarnas examens- och uppsatsarbeten ska 
genomföras i enlighet med den grundläggande forskningsetiken i Vetenskapsrådets 
God forskningssed. De som kommer att ha tillgång till materialet i den här studien 
är enbart jag och min handledare. Informanternas identiteter i studien är 
avidentifierad och de namn som används i den här studien är således fiktiva 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 40). De informanter som deltar genom intervjuer och 
observationer kan närsomhelst välja att avsluta sin delaktighet, och syftet med 
studien ska vara klarlagt före genomförandet (Vetenskapsrådet 2017, s 25). Det är 
en frivillig medverkan, viket framgår av det informationsbrev (se bilaga 2) som 
delats ut. I brevet står det även kontaktuppgifter till både studenten och handledaren. 
Vetenskapsrådet (2017) har sammanfattat några regler: 
 

”1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom 
dokumentation och arkivering. 
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 
eller miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.” 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 8) 
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Genom att skicka ut informationsbrevet (bilaga 2), fick de berörda lärarna den 
information som behövdes för att kunna delta i studien. Där står att medverkan är 
helt frivillig och de kan närsomhelst avbryta sin medverkan, vilket gör att samtycket 
är uppfyllt. Lärarna benämns inte vid sina riktiga namn vilket gör att de inte går att 
identifiera. Informationsbrevet (se bilaga 2) innehåller även information om vad 
som sker med den information och de data som insamlats under 
forskningsprocessen, där framgår det att allting kommer att raderas när studien är 
avslutad. 
 

7.5 Urval 
De informanter som har valts ut i den här studien, har valts utifrån studiens syfte. 
Lärarna undervisar i svenskämnet och i årskurserna 1 och 3. Detta för att få ett 
bredare åldersspann vid datainsamlingen. Lärare i förskoleklassen valdes bort, då de 
har andra styrdokument och den här studien syftar till att undersöka årskurserna 1-
3. Lärarna arbetar på en VFU skola F-6 med ungefär 140 elever, och det finns en 
klass per lärare. Skolan valdes då den ligger nära i anknytning till min hemort och 
har varit i fokus för fältundersökningar tidigare. Informationsbrevet (se bilaga 2) 
bifogades i ett mail tillsammans med en kort information om innehållet och varför 
just de kontaktades. 
 
Båda lärarna svarade ganska fort och tackade ja till intervjuerna och godkände 
datumen för de kommande observationstillfällena. Lärarna jobbar enskilt i varje 
klass, vilket avgjorde att lärarna intervjuades enskilt. Lärarna har behörighet i 
svenska och de lägre åldrarna. Den ena läraren har dessutom behörighet att 
undervisa årskurserna 4-6 och den andra får undervisa i förskoleklass. Lärarna är 
mellan 38-46 år, och deras lärarerfarenhet skiftar mellan 10-22 år. 
 

7.6 Beskrivning av informanterna 
Den här studien bygger på intervjuer och observationer. För att kunna skapa 
empiriskt material behövs informanternas svar från intervjuerna. Det är även viktigt 
att presentera deras yrkeslivserfarenheter eftersom det kan spela roll för resultatet. 
Observationer har gjorts i två olika klasser och deras lärare har intervjuats efteråt. 
För att säkerställa anonymitet har alla avidentifierats och lärarna presenters här med 
nya namn och som kvinnor. Här presenteras även kategorin bakgrundsfrågor i 
kombination med beskrivningen av lärarna. 
 
Årskurs 1 är en klass med 18 elever, blandat pojkar och flickor. Läraren Sally har 
följt med gruppen från förskoleklass upp till årskurs 1 så hon är väl bekant med 
eleverna. Sally har läst Kultur och livsmiljö och tog lärarexamen år 2008. Hon är 
behörig i årskurserna F-6. Fram till höstterminen 2017 har hon enbart arbetat i 
förskoleklass, detta är hennes första grundskoleklass. 
 
Årskurs 3 är en klass med 23 elever, blandat pojkar och flickor. Läraren i den här 
klassen heter Inger. Hon har haft dem sedan dag ett i årskurs 1 så de är väl bekanta 
med varandra. Inger har läst Grundskoleutbildningen 1-7 med inriktning svenska 
och so, men har läst till no, matte, engelska och idrott. Hon tog examen år 1996 och 
är behörig i årskurserna F-7. Hon har sedan dess arbetat i klasserna F-6 fram till år 
2012 då hon enbart arbetat i årskurserna 1-3. 
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8. Resultat 
I det här avsnittet presenteras den empiriska studiens resultat utifrån de 
observationer och intervjuer som genomförts och i förhållande till undersökningens 
syfte och frågeställningar. Studiens övergripande syfte är med denna studie är att 
undersöka lärares arbete med att utveckla elevers läs- och skrivförmågor i 
årskurserna 1-3 i ämnet svenska. Med utgångspunkt i studiens syfte har två 
frågeställningar formulerats, dessa frågeställningar står som övergripande frågor 
och rubriker under resultatavsnittet. Excerpterna visar på olika klassrumssituationer 
där interaktionen mellan lärare och elever speglas. De visar även på delar ur de 
genomförda intervjuerna. Detta görs för att kunna metodtriangulera och användas 
som illustrativa svar på studiens syfte och frågeställningar. Excerpterna innehåller 
även citat ifrån intervjuerna för att underbygga svaren. Exemplen är valda för att de 
skildrar generella mönster som framträtt när det empiriska materialet har 
analyserats. 
 

8.1  Hur arbetar lärare med läs- och skrivundervisning i 
klassrummet? 

Här presenteras kategorin läs- och skrivutvecklande arbete i klassrummet som knyts 
an till studiens första forskningsfråga. Den här kategorin är uppdelad i fyra mindre 
teman som benämns bildstöd, läsförståelse, motivation och intresse samt 
färdighetsträning. 
 

8.1.1 Bildstöd 
För att eleverna i klass 1 ska förstå hur g-ljudet kan användas i olika syften, väljer 
läraren Sally att sätta upp åtta bilder med olika motiv på whiteboardtavlan. Motiven 
på bilderna var tecknade och bestod av en ugn, gris, fågel, gädda, giraff, balkong, 
geting och älg. Hon vänder sig sedan om mot elevgruppen och ber dem att fundera 
på hur de här åtta bilderna hör ihop eller vad de har gemensamt. Alla eleverna 
samarbetar genom att ställa följdfrågor till henne. De diskuterar först vad bilderna 
föreställer, de verkar inte riktigt veta vad respektive bild visar. Bilden på gäddan 
tror eleverna är fisk. Iris frågar: 
 

Iris: Ska det rimma? Spis och gris? 
Läraren Sally: Det var en bra tanke, men det är inte riktigt det jag är ute efter… 
Nisse: Är det en saga som ska innehålla alla ord? I så fall kan jag en. 
Läraren Sally: Det är inte heller vad jag eftersöker, men du får gärna berätta din saga 
ändå. 
 

Nisse berättar en saga, som involverar alla bilderna på tavlan. Sally berömmer Nisse 
och säger att det var en fin och händelserik saga. Klasskamraterna håller med. 
 

Stig: Kan du skriva orden under alla bilderna så att vi kan se dem och komma ihåg 
vilka ord det är? 

 Läraren Sally: Det är en jättebra idé Stig. Kan vi hjälpas åt att stava orden? 
 Alla elever: Ja! 
 
Tillsammans så ljudar och bokstaverar Sally och alla eleverna bildmotiven. Vissa 
av orden är så kallade ”lurord”, ord som stavas med g men har ett annat ljud. När 
alla orden är uppskrivna räcker Greta upp handen: 
 
 Läraren Sally: Greta? 



 

27 
 

Greta: Alla orden är g-ord som i veckans bokstav! 
Läraren Sally: Ja precis! Vad bra att du kom på det! 

 
Greta kopplar ihop alla motiven och orden till g-ljudet så fort hon ser orden 
uppskrivna. Alla eleverna får genom bilderna en chans att tänka och se någon form 
av samband/samhörighet. Eleverna har uppmärksammat att lärare/skolan erbjuder 
dem kunskaper att lära sig bland annat olika typer av texter, då både rim och saga 
kommer som förslag. Bilderna blir även som ett stöd för eleverna, dels för att se och 
lära sig hur orden stavas men även för att koppla ihop ord och bild till ett. På så vis 
kan de lära sig nya ord och således utveckla ordförrådet. 
 
Enligt observationen ovan, så arbetar klassen med bildstöd. Eleverna ber dock 
läraren att skriva under bildmotivet vad den innehåller, för att de inte ska glömma 
bort det. På så vis kan de koppla ihop rätt ord med rätt bild, vilket underlättar för 
många elever. Lärarna arbetar under hela första året med att gå igenom alfabetets 
alla bokstäver, en per vecka. Genom att ljuda bokstäverna tillsammans med 
eleverna, så lär sig eleverna vilka bokstäver som har vilket ljud samt att de skriver 
av orden som läraren skriver. 
 
När jag jämför mina observationer med de standardiserade intervjuerna, 
framkommer det att lärarna arbetar med enskilda bokstäver det första året och att de 
ljudar bokstäverna mycket när de introducerar läsande och skrivande i första klass. 
 

Vi jobbar varje vecka med en ny bokstav, och sen har de läsläxa varje vecka. Det är 
ju läsning hela tiden, nu till exempel jobbar vi med NTA tema, där de får 
instruktioner. Jag läser för dem och sen går vi igenom det tillsammans. Sen får de 
läsa själva för de är så duktiga och om de har svårt, så läs med en kompis. Jag 
uppmuntrar dem hela tiden. Allt som skrivs på tavlan ljudas ut, så hela tiden. 
(Läraren Sally årskurs 1) 

 
Sally säger att de arbetar med nya bokstäver och har läsläxa varje vecka. Genom att 
de arbetar med NTA (naturvetenskap och teknik för alla) så får eleverna träna på att 
läsa instruktioner som de sedan går igenom tillsammans, vilket kan underlätta 
förståelsen. Inger förklarar att de arbetar enligt SILOREMA: Man går i den 
bokstavsinlärningsordning som namnet säger: ”S, I, L, O…” och så vidare. Dessa 
bokstäver är valda för att eleverna på ett tidigt stadium skall kunna få ihop ord av de 
nyss lärda bokstäverna. Detta är något som hon påpekar för barnen att de kommer 
att arbeta med. Hon fortsätter med att berätta att en del av barnen redan kan 
bokstäverna när de börjar, men att formen behöver mer träningen. För de som inte 
kan skriva, skriver hon text till och låter sedan eleverna skriva av det. De hjälps åt 
att ljuda ut bokstäverna för att verkligen befästa respektive bokstav och ljud. Inger 
säger även att de jobbar mycket med rim och ramsor under första året. 
 

8.1.2 Läsförståelse 
Klass 3 ska arbeta med att läsa texttypen recept, vilket är ett ämnesintegrerat arbete 
(svenska, matematik och historia). Receptet behandlar semlor inför alla hjärtans dag 
och fettisdagen. Inger förklara att de ska diskutera hur man bakar semlor och vad 
som ingår i ett recept. De läser tillsammans i receptet, eleverna har ett finger där de 
läser i texten för att följa med. De diskuterar de olika ingredienser som står med och 
hur mycket av vad som behövs till bakningen: 
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 Läraren Inger: Vet någon vad kardemumma är? 
 Bosse: Är det en krydda? 
 Läraren Inger: Ja Bosse, det är det. Någon som vet något mer om det? 
 
Eleverna diskuterade lite med sin bänkkamrat men ingen hade något riktigt bra svar. 
Läraren gav till slut en förklaring av ordet, där hon beskrev det som en krydda som 
ofta används i semlor. Hon sa även att hon skulle ta med sig kardemumma 
nästkommande dag för att låta eleverna få se och smaka på det: 
 
 Läraren Inger: Man ska ha en tsk kardemumma i, men vad är en tsk? 
 Ines: Det borde vara nån form av mått? 
 Läraren Inger: Ja precis! Men hur stort? Det finns även msk, vad kan det vara? 
 Sten: Jag tror att tsk är typ kaffesked? 
 Läraren Inger: Ja en form av tesked. Bra! 
 
Läraren går iväg till ett skåp där hon plockar fram olika måttenheter. Hon håller upp 
dem och visar vad deciliter, matsked, tesked och kryddmått är. På så vis kan hon 
visa upp hur många och hur stora delar det krävs till hela receptet. När de har gått 
igenom hela texten, kommer det fram andra uppgifter som behandlar måttenheter 
som aln, fot, famn och tum. Mer hinner de inte den här lektionen. 
 
Klass 3 ska arbeta med läsning av texter och nya begrepp. Läraren vill att eleverna 
följer med i texten, för att kunna ta vid och läsa efter sin klasskamrat. Detta ses som 
ett tillfälle för eleverna att lästräna och få lära sig nya ord. De diskuterar de svåra 
ord, eller förkortningar i detta fall, som dyker upp för att reda ut deras betydelse. 
När kardemumma nämns, så förklarar läraren vad det är för något, dessutom väljer 
hon att ta med kryddan för att låta eleverna få en djupare förståelse av den. 
 
Nedan följer svaren från intervjuerna med lärarna gällande arbetet med lästa texter. 
Båda lärarna arbetar med Läsande klass och Läsfixarna, vilket är en 
undervisningsmodell (en lässtrategi) som används för att eleverna ska ta sig an och 
förstå innehållet i texten som de läser. Syftet med läsfixarna är att eleverna ska 
kunna använda de olika karaktärerna som tankestöd vid olika texter. Detektiven 
reder ut oklarheter och nya begrepp, spågumman förutspår och gissar vad som ska 
hända. Cowboyen fångar in och sammanfattar med lasso, konstnären skapar inte 
bilder av det som har lästs, samt reportern som ställer frågor eller svarar på frågor 
kring texten. 
 

Sedan årskurs 1 så arbetar vi med läsfixarna (Detektiven, spågumman, cowboyen, 
konstnären och reportern). De är fantastiska, de får träningen att läsa mellan raderna, 
att förstå vad man läser, ställa frågor. De går på djupet och kan även användas i andra 
ämnen. Nu när de har haft sin läsläxa, så jobbar vi enbart med läsfixarna. De läser 
bara hemma och böckerna är på olika nivåer baserat på elevernas läsförmåga. När 
de kommer till skolan får de använda korten för att diskutera med varandra i grupper. 
På korten finns det frågor på baksidan. Ett exempel på en fråga är ifall eleven hittade 
något svårt i texten, vilket gör att eleverna letar efter något svårt ord som de kan få 
dela med sig av. Det sista de gör är att använda spågumman för att förutspå vad som 
kan hända nästa gång. Eleverna är otroligt duktiga. Vi har även använt oss av 
läsveckor, där vi intensivläser. Eleverna läser 3 x 30 minuter varje dag 1-3 veckor 
beroende på elevernas nivå. Jag uppfattar att den träningen ger mina elever mer än 
att lästräna 10 minuter här och där. En av de viktigaste delarna av läsning är att 
eleven utvecklar läsförståelse. Därför har vi nu köpt in en bok med olika texter som 
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har tillhörande frågor för att verkligen få dem att förstå vad de läser. Läsförståelse 
är jätteviktigt. (Inger lärare årskurs 3) 

 
Inger använder sig mycket av läsfixarna, hon har även använt dem i andra ämnen 
för att låta eleverna få tänka, fantisera, måla upp bilder och så vidare. Hon säger att 
de har jobbat med läsveckor där eleverna får ”intensivläsa” i omgångar som träning 
och att den typen av arbete gynnar hennes elever mer än att läsa lite här och där. 
Hon understyrker att läsförståelse är en av de viktigaste delarna i elevers läsning 
samt att de nu har arbetsböcker som innehåller texter med tillhörande frågor för att 
verkligen träna på att läsa och förstå innehållet. Sally berättar att även hon använder 
sig av läsfixarna. Hon visar upp texten på whiteboardtavlan så att alla eleverna kan 
se den och arbetar mycket med att sätta ut rätt begrepp på rätt plats, som exempel 
rubrik. Vart finns den och vad gör den. De ord som eleverna inte förstår, går de 
igenom när hela texten är färdigläst. Ibland får de läsa i texter i par men även turas 
om att läsa högt för klassen för att träna. 
 

8.1.3 Motivation och intresse 
Klass 1 arbetar med bokstaven ö. Sally delar ut kort med olika bilder till varje elev. 
Eleverna får ställa sig längst fram i klassrummet och ge ledtrådar till sina 
klasskamrater för att de ska lista ut vad bilden består av. Vissa av bilderna och 
ledtrådarna var väldigt enkla, men somliga elever hade svårare ledtrådar att dela 
med sig av: 
 

Iris: Ledtråd 1, andra bokstaven är ö. 
Nisse: Ödla? 
Greta: Rök? 
Iris: Nej. Ledtråd två, sista bokstaven är k. 
Nisse: Ödla? 
Iris: Nä. Ledtråd 3, man kan äta den. 
Greta: Lök! 

 
Sally fick lov att dela ut bilderna flera gånger för att de tyckte att det var en rolig 
undervisningsmetod. Efter att den femte eleven delade med sig av sina ledtrådar, 
förstod hela gruppen att orden innehöll veckans bokstav ö. Smör var ett ord som 
beskrevs på olika sätt minst tre gånger. Men varje gång lät eleverna lika förvånade 
över att de hade rätt att bilden bestod av smör. Nästa ord: 
 

Stig: Ledtråd 1, man kan öppna den. (Stig) 
Iris: Det kan inte vara skåp, för man säger ju inte sköp. Men kanske är det fönster? 
Stig: Nä. 
Greta: Dörr? 
Stig: Ja! 

 
Både Sally och jag fick hålla oss för skratt när Iris sa sitt förslag. Det var intressant 
att hon använde någon form av uteslutningsmetod istället. Ingen av eleverna 
reagerade, utan gissningarna bara fortsatte. Sallys tanke var inte att de skulle hålla 
på med ledtrådar och bilder så länge, men hon såg elevernas entusiasm och lät dem 
därför fortsätta lite längre. Efter detta fick de titta på en bild och välja ut ett ord som 
de skulle skriva på stora whiteboardtavlan. Iris hade väldigt svårt att välja ut ett ord, 
så till slut fick Sally ge förslag på flera ord för att hon skulle kunna välja ett. De 
andra eleverna valde sina ord lättare. 
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Observationen visar på elevernas intresse för att vilja lära och att läraren verkligen 
har hittat på en undervisningsmetod som fungerar och är rolig. Eleverna visade sin 
entusiasm genom att hela tiden vilja ha nya bilder för att få ge ledtrådar till sina 
klasskamrater, dessutom fick de en chans att fundera på bokstavsordningen i några 
utav orden.  
 
Jämförelsen av intervju och observation visar att motivationen och intresset för 
undervisningen spelar stor roll. Sättet läraren väljer att bedriva sin undervisning på, 
har en väldigt stor del i elevers lärande. 
 

Ja det är a och o för dem om de är intresserade. Vi har precis börjat med att läsa två 
och två, så de vill de gärna göra hela tiden. De har önskat på vårt klassråd att barnen 
alltid ska få sitta vid katedern och läsa när det är frukt. Då läste de en eller två sidor 
var, nu har vi kommit ifrån det lite för vi hinner inte. Det är någonting hela tiden 
som ska göras. Men alla har intresse för att både läsa och skriva. (Sally lärare årskurs 
1) 

 
Enligt Sally så är intresset viktigt. Den här gruppen verkar särskilt intresserad av att 
läsa vilket kan bero på att läsningen är något nytt för dem. Även Inger menar att 
intresset är viktigt. Om elever inte har något intresse av att läsa eller skriva, så gör 
de inte det. 
 

8.1.4 Färdighetsträning 
Inger sitter och rättar i en arbetsbok med eleven Hasse. De har arbetat med sj-ljudet 
och uppgiften består av att Hasse ska skriva och stava rätt ord i de meningar och 
tillhörande bilder som finns i boken: 
 

Läraren Inger: Om du är osäker på vad du ska göra Hasse, så fråga mig eller läs 
instruktionerna igen istället, så slipper vi sudda och göra om alla sidorna igen. Okej? 
Hasse: Mmm… 

 Läraren Inger: Vi läser orden tillsammans igen. 
Hasse och Läraren Inger: Sjöbad, sjuttio, sjöman, sjusovare, själv, själv, ansjovis, 
sjukhus, skärtorsdag. 

 
Plötsligt blir en annan elev ledsen, så Inger ber mig att ta över och fortsätta hjälpa 
Hasse. Vi flyttar oss till ett annat klassrum för att låta den ledsna eleven få vara ifred: 
 
 Jag: Vad kan alla dessa ord betyda? 
 Hasse: Jag kan redan alla. 

Jag: Men då läser vi alla meningar tillsammans och försöker plocka in respektive 
ord i rätt mening tycker jag. 

 
Tillsammans läser vi och går igenom meningarna i boken, Hasse får välja de ord 
som han vet betydelsen av direkt och passar ihop med respektive mening. Slutligen 
har vi bara skärtorsdag kvar: 
 
 Jag: Vad är skärstordag för något?  
 Hasse: Dagen före skärfredag. 

Jag: Ja det skulle man kunna tro. Men skärtorsdag tillhör en storhelg, först kommer 
skärtorsdag, sen kommer långfredag och sen… 
Hasse: Jaha, ja men skärlördag? Eller långlördag? 
Jag: Nja, inte riktigt. Färgen gul brukar vara populär den här helgen. 
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Hasse: Midsommar? 
Jag: Nä den här helgen brukar komma tidigare, under våren. Man brukar äta mycket 
ägg, det brukar finnas mycket kycklingar och kaninen framme. Ibland kommer det 
även en hare med godis… 
Hasse: Aha, påsk! 
Jag: Ja precis! Först kommer skärtorsdag, sedan kommer långfredag, påskafton, 
påskdagen och annandag påsk. Bra jobbat! Nu fortsätter vi med nästa sida.  

 
Hasse arbetade på med de andra sidorna. Han läste instruktionerna och passade in 
rätt ord i rätt mening. Han frågade inte mig om något av de andra orden, så de 
verkade han förstå innebörden av. 
 
Genom observationen visas den typ av färdighetsträning som Inger i årskurs 3 
arbetar med. Utifrån intervjuerna så tränar årskurs 3 på en hel del olika ord varje 
vecka, medan i årskurs 1 så tränar eleverna mer på bokstäver och deras former.  
 
Den typ av färdighetsträning som lärarna arbetar med, är liknande i båda klasserna. 
Vid jämförelsen av observationer och intervjuer visar det sig att den mesta 
färdighetsträningen sker i årskurs ett, då genom att träna på bokstäver och dess form. 
 

Vi jobbar med 10 ord i veckan, De har läxa på 10 ord som jag förhör dem på gällande 
stavning, så får de skriva ner dem i sina skrivböcker. Om vi har gått igenom 
stavningsregler så skriver vi meningar flera gånger för att verkligen befästa regeln. 
Färdighetsträning på bokstäver kör vi i ettan. Annars jobbar vi med 
berättelseskrivning, eleverna älskar att skriva berättelser. Oftast jobbar de med 
tankekartor innan de påbörjar sin berättelse. Jag håller ju även grupper kvar efter 
skoltid för att erbjuda mer träning för de elever som behöver eller vill. Ibland även 
innan vi börjar på morgonen så får de elever som behöver så får de komma in och 
jobba. På morgnarna börjar vi ju med läsning, vilket då gör att de som kommer in 
bara går till sin plats och alla läser till att börja med, vilket ger ett lugn i hela 
klassrummet och för alla elever. (Inger lärare årskurs 3) 
 

Inger arbetar med 10 ord i veckan, vilket innebär att de får träna på de orden hemma 
och sedan redovisa stavningen av dem i sin skrivbok i slutet av veckan. Om de 
arbetat med stavningsregler så får eleverna skriva meningar flera gånger för att 
försöka befästa dem. En annan typ av färdighetsträning är arbete med att skriva och 
producera berättelser. Inger arbetar även med elever utanför skoltid, detta för att låta 
dem arbeta ikapp eller få extraträning om de behöver det. Sally nämner också att 
deras färdighetsträning består av att skriva bokstäver, plus att de alltid ska svara med 
en hel mening på en fråga, inte bara ett ord. 
 

8.2  Vad anser lärare är utvecklande läs- och skrivundervisning? 
Här presenteras kategorin samverkande arbete som knyter an till studiens andra 
forskningsfråga. Kategorin är uppdelad i fyra mindre teman som benämns 
utvecklande läs- och skrivundervisning, utvecklande samarbete, läsandet och 
skrivandet tillsammans samt främjande arbete.  
 

8.2.1 Utvecklande läs- och skrivundervisning 
Inger anser att allt som har med läs- och skrivarbete att göra och är positivt är 
utvecklande arbete. Det som finns runtomkring dem, är positivt samt intresserar 
dem. Hon understryker vikten av att uppmärksamma svårigheter i tid, så att eleverna 
kan få den hjälp de behöver. Specialpedagogen på skolan går in så tidigt som möjligt 
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för att genomföra tester, så att de kan få reda på vilken typ av svårighet som finns. 
Hon erbjuder elever och föräldrar tid utanför skolan för att kunna ge extra hjälp. 

 
Allt som vi håller på med är utvecklande läs- och skrivundervisning. (Inger lärare 
årskurs 3) 

 
Sally säger att hennes elever nyligen knäckt koden, vilket gör att de tycker att allt är 
roligt:  
 

De tycker att de är så fantastiskt roligt att läsa, så om läsning står som nummer fem på 
schemat, så kommer vissa ibland och ber att få läsa lite i en bok och sedan fortsätta med 
schemat. Jag vill hela tiden uppmuntra deras läsning, och de uppmuntrar även läsningen 
själva. (Sally lärare årskurs 1) 

 
De jobbar efter ett arbetsschema där Sally varje vecka skriver på tavlan vad som ska 
göras, men vissa elever hinner inte igenom hela schemat så ibland kommer de och 
frågar om de kan få läsa lite ändå, just för att de tycker om det. Båda lärarna berättar 
att de använder sig av högläsning vid fruktstunden på förmiddagarna och att det är 
något som eleverna uppskattar. 
 

8.2.2  Utvecklande samarbete 
Inger använder sig av rättning med en kompis när de jobbar med berättelser. 
 

Läs igenom din egen text för att kolla stor bokstav, punkt och mellanrum. Detta står 
även på tavlan som en påminnelse. Sedan får de rätta med en kompis där de tillsammans 
går igenom de ovanstående punkterna och då får de även en chans att diskutera 
innehållet vilket gör att det befästs lite mer. (Inger lärare årskurs 3) 

 
De arbetar även med ”two wish and a star” eller ibland ”one wish and two stars”, 
där wish utgör den önskning som kompisen vill ska förbättras och star är något som 
den får beröm för. Det resulterar ibland i att eleverna vill läsa upp sina berättelser i 
halvklass för varandra, för att de tycker att det är roligt att dels få beröm, men även 
att ge beröm till någon annan. Sally ger ett exempel på hur eleverna kan hjälpa 
varandra: 
 

De tar hjälp av varandra, Iris frågade Greta vad hon hade skrivit, Greta svarade ”glass” 
(det stod glas) var på Iris säger att det i så fall stavas med två s, annars står det glas. 
Vissa har ju kommit längre, de vet att katt stavas med två t, så de lär ju av varandra. 
(Sally lärare årskurs 1) 

 
Sally menar att det oftast hjälper varandra, men ibland sätter de upp pärmar för att 
skärma av för att de inte vill visa varandra vad eller hur de stavar. Hon uppmanar 
sina elever att hela tiden läsa själva eller fråga en kompis om den kan hjälpa till att 
läsa eller förklara uppgiftsinstruktionen. 
 

8.2.3 Läsande och skrivandet tillsammans 
Inger anser att läsandet och skrivandet hela tiden arbetar parallellt. Hon betonar att 
elever kan lära sig läsa på skrivandets grund. Då arbetar de med 
”gemensamhetsmeningar” där hon skriver en hel mening, klipper isär den så orden 
blir enskilda samt lär in orden och bygger ihop nya meningar. Hon tycker att det är 
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ett steg till läsandet om man vill. En blandning av helordsmetoden och läsning på 
skrivandets grund. 

 
Jag har mixat och testat alla metoder. Först ljudar vi en bokstav åt gången och så. Men 
det gör att man inte missar någon metod och kan därefter utläsa vilken metod som 
funkar bäst. (Inger lärare årskurs 3) 

 
Sally berättar att klassen har varsin whiteboardtavla, så när hon har introducerat 
veckans bokstav får de ta fram sin tavla och skriva upp orden de kan som innehåller 
veckans bokstav under 10-15 minuter. Sedan får de välja ut ett ord som hon sedan 
skriver upp på stora tavlan. När hon sedan går runt och tittar på deras tavlor så har 
de ju stavat som de låter. Exempelvis ordet ”sjö”, när hon då skriver det på tavlan, 
så suddar de på sina tavlor och skriver det som samma sätt som henne. Hon talar om 
att det finns en elev i klassen som har lite svårigheter med läsningen: 
 

Ja, jag har en elev som har väldigt svårt för att läsa, men mycket lättare för att skriva. 
Då ljudar han sakta, även om han är osäker på vissa bokstäver. Han kommer att lära sig 
skriva bättre än att läsa. (Sally lärare årskurs 1) 

 
Sally berättar att eleven inte tycker att det är tråkigt att läsa, men han är väldigt 
osäker på bokstäverna. 
 

8.2.4 Främjande arbete 
Inger anser att allt arbete som eleverna uppfattar som är positivt och är roligt främjar 
deras utveckling. Lästräning hemma är viktigt och borde ske kontinuerligt om hon 
fick bestämma. Hon tycker att de elever som har läst eller har fått mycket läsning 
hemma, har lättare för skriftspråket. Dessutom får de ett bredare ordförråd och vet i 
vilka situationer de ska använda vilka begrepp. Sedan använder hon sig av mycket 
bingo. 

 
 Vi spelar mycket bingo, alla barn vill ha bingo och då lär de sig (utan att tänka på det) 
både att stava, läsa och skriva ord och meningar om man använder det. (Inger lärare 
årskurs 3) 

 
Sally säger att de har jobbat mycket med den fonologiska medvetenheten. 
  

Ordet sur, byts ut u till å, vad blir det då? Men det har vi börjat frångå nu, men till 
en början är den väldigt viktig tycker jag. (Sally lärare årskurs 1) 

 
Elevernas fonologiska medvetenhet har blivit bättre, därför arbetar de inte lika 
mycket med det längre. De har förstått att varje bokstav har ett ljud och att eleverna 
själva ljudar när de behöver. Hon tycker också att det är viktigt att läsa, speciellt 
hemma för att träna och utvecklas, så det är något hon uppmanar båda eleverna och 
föräldrarna till att göra. Hon uppfattar att läsningen ger eleverna ett bättre ordförråd, 
då det kan förekomma nya ord och att eleverna tar till sig de nya orden. 
 

Vi pratar mycket om varför man behöver kunna läsa och skriva, och de svarar att det är 
bra när man ska resa. Eller när man är på affären eller när man ska jobba. Jag en kille i 
klassen som är superduktig på att både läsa och skriva. När jag sedan gjorde ett test på 
hans läs- och skrivutveckling så finns det en kolumn som frågar efter hur intresset är, 
men han säger rakt av nej. Helt ointresserad av att läsa och skriva. Han har nog lärt sig 
av sina äldre syskon, för jag känner hans föräldrar och de är inte sådana som riktigt 
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läser för sina barn. Han är intresserad i skolan och vill lära sig, men inte lika hemma. 
(Sally lärare årkurs 1) 

 
Hon poängterar också vikten av motivation och intresse, om intresset inte finns så 
är det svårt att utvecklas.  
 

8.3 Sammanfattning av resultat 
Det empiriska materialet visar att arbete med läs- och skrivundervisning kan ske 
genom exempelvis bildstöd. Där får eleverna lära sig att koppla ihop bild med ord 
vilket lärarna anser kan bidra till att eleverna får en bättre förståelse för orden. 
Genom att ljuda kan de även koppla ihop rätt bokstav med rätt ord när de börjar sin 
läs- och skrivinlärning. Arbetet med läsförståelse sker på olika sätt i de undersökta 
klasserna, ett exempel som ges är när eleverna läser olika typer av texter, i detta fall 
handlar det om recept. Recept innehåller nya ord och begrepp som eleverna inte har 
hört förut, där läraren måste reda ut begreppen samt lära eleverna begreppens 
betydelse. Annars använder lärarna sig av En Läsande klass och tillhörande 
Läsfixarna som en undervisningsmodell inom läsförståelse. Där får eleverna hjälp 
av exempelvis detektiven för att reda ut nya begrepp eller spågumman för att 
föreställa sig vad som ska hända längre fram i texten. Det undervisningssätt som 
läraren använder för att undervisa verkar spela stor roll för elevernas lärande, men 
även deras intresse och motivation har en stor del i deras fortsatta lärande. Den typ 
av färdighetsträning som ges handlar ofta om bokstäver och det arbetar de med i 
årskurs ett. Andra typer av färdighetsträning sker kontinuerligt och behandlar mest 
stavning. Sådant som eleverna uppfattar som positivt kan verka som utvecklande 
läs- och skrivarbete. För de elever som nyligen knäckt koden, verkar allt skolarbete 
vara roligt. Även samarbete med klasskamrater kan hjälpa eleverna att utveckla sina 
förmågor, det en elev inte kan eller har svårt för kan en annan elev hjälpa till med, 
dessutom får de en chans att samtala om arbetet vilket gör att innehållet befästs på 
ett annat sätt. Lärarna anser att läsning och skrivning är en sammanlänkning och 
elever kan lära sig läsa om de kan skriva. För att eleverna ska lära sig skriva kan 
läraren skriva först och eleven får träna på att skriva av. Läsningen bidrar till att 
eleverna får ett bättre skriftspråk och ordförråd, vilket gör läsning till en viktig del i 
elevernas lärande. Det är viktigt att både elever och föräldrar uppmanas att läsa 
mycket då det gynnar elevens framtid.  
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9. Diskussion 
I den här delen av studien presenteras först studiens tillförlitlighet och sedan ett 
diskussionsavsnitt. Det börjar med en diskussion kring studiens metodval, val av 
genomförande samt styrkor och svagheter. Därefter presenteras resultatdiskussionen 
där resultatet diskuteras vidare och analyseras mer utförligt utifrån studiens syfte 
och frågeställningar i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna, tidigare 
forskning och bakgrund. Avsnittet avlutas sedan med studiens konklusion. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares arbete med att utveckla elevers 
läs- och skrivförmågor i årskurserna 1-3 i ämnet svenska. Jag studerar detta genom 
deltagande observationer av två lärares arbete i klassrummet för att ta del av deras 
läs- och skrivundervisning, samt genom fördjupande intervjuer med lärarna i 
undersökningen. 
 

• Hur arbetar lärare med läs- och skrivundervisning i klassrummet? 
• Vad anser lärare är utvecklande läs- och skrivundervisning? 

 
Som övergripande svar på studiens frågeställningar, framkom genom både 
intervjuer och observationer att lärarna har flera sätt att arbeta med läs- och 
skrivundervisning. Genom bildstöd och samtal lär sig eleverna nya ord och begrepp. 
Lärarnas sätt att undervisa och elevernas motivation spelar en stor roll för elevernas 
lärande. Lärarna uppfattar all undervisning på något sätt som utvecklande, 
exempelvis så anser lärarna att läsning gynnar ordförrådet, och att ett bredare 
ordförråd gynnar elevernas skriftspråk. Om det är något som intresserar eleven, så 
är det särskilt utvecklande då motivationen sporrar eleven till att vilja lära sig. 
 

9.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i studien, alltså reliabiliteten innebär hur noggrant undersökningen 
har genomförts. Ett annat ord för reliabilitet är pålitlighet eller precision. En annan 
forskare ska kunna genomföra samma undersökning och få likvärdigt resultat, då 
kan undersökning visa på hög reliabilitet (Larsen 2009, ss. 41-42). Kvalitativa 
undersökningar garanterar inte med lätthet reliabiliteten. Forskare kanske inte 
uppmärksammar och ser samma saker, och vid intervjuer så kan informanten bli 
påverkad av omgivningen. Det är viktigt att man skiljer på intervjuer och data för 
respektive informant för att kunna uppnå en högre reliabilitet. Om fler personer 
intervjuar och har samma procedur, blir validiteten högre. Dock måste man ha i 
åtanke att vid tolkningar av data, kan reliabiliteten bli låg. Vid metodtriangulering 
blir oftast resultaten för reliabiliteten och validiteten bättre, och med 
metodtriangulering menas att man kombinerar olika metoder (Larsen 2009 s. 81). 
Intervjuerna som har genomförts har genomförts på samma sätt genom en 
intervjuguide som bifogas (bilaga 2). Insamlade data har förvarats, sorterats och 
organiserats på ett sätt som gör att respektive informants data åtskilts. 
Observationsanteckningarna skrevs på ett block och förvarades oåtkomligt för andra 
personer utom mig själv. Efter att observationerna genomförts, skrevs de 
fältanteckningar som framkommit om till text för att sedan redovisas i 
resultatavsnittet. 
 
Validitet kan beskrivas som giltighet eller relevans. När en frågeställning bestämts, 
är det viktigt att samla material som är relevant för den, samt att ställa de frågor som 
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rör den problemformuleringen (Larsen 2009, ss. 40-41, Eliasson 2010, s. 16). 
Kvalitativa undersökningar ger oftast högre validitet än kvantitativa. Till exempel, 
vid en intervju går det att ändra sig under tiden om man ser att det framkommer 
andra detaljer som rör frågeställningen. Informanten kan ta upp saker runtomkring 
som är viktiga och intervjuaren kan justera frågorna så att validiteten blir högre 
(Larsen 2009, ss. 80-81). Det är dock viktigt att data som insamlats genomgås efteråt 
för att granska deras sannings faktor (Eliasson 2010, s. 16). 
 
Den här studien utgår ifrån en så kallad metodtriangulering, vilket innebär att 
studien grundar sig på två olika metoder, i detta fall standardiserade intervjuer och 
klassrumsobservationer. Detta ska ge högre validitet för studien. Om något verkar 
oklart vid intervjutillfället, kan intervjuguiden således kompletteras med följdfrågor 
för en bättre förståelse. Intervjuerna bidrog till att få en djupare förståelse gällande 
de frågeställningar som studerades vid observationerna. 
 

9.2  Metoddiskussion 
Forskningsansatsen som användes är etnografisk och metoderna som användes för 
den här studien är observationsstudier och kvalitativa intervjuer. Dessa tillsammans 
bildar en så kallad metodtriangulering. Två informanter tillfrågades gällande 
intervjuer och tillhörande observationer i respektive klass. Båda tackade ja och ville 
medverka i båda situationerna. Svar erhölls bara dagarna efter det utskickade 
informationsbrevet (se bilaga 2). Om tiden funnits, hade flera observationstillfällen 
varit av intresse för att kunna fylla studien med mer empiriskt material. Ett annat 
alternativ kan ha varit att tillfråga ytterligare en informant om deltagande för intervju 
och observationer. 
 
Studien genomfördes med standardiserade intervjuer och en intervjuguide. 
Intervjuguide är ett dokument med sammanställda intervjufrågor (se bilaga 1) som 
användes vid båda intervjuerna. Frågorna är nära anknutna till studiens syfte och 
frågeställningar (Larsen 2009, ss. 83-84). Kullberg (2004, s. 110) använder sig av 
termen standardiserad intervju, vilket också innebär ett schema med uppskrivna 
frågor inför intervjun. Intervjuerna genomfördes när eleverna inte fanns på plats i 
skolan för att få lugn och ro vid samtalet. Det är upp till intervjuaren att styra 
samtalet, så att informanten håller sig till ämnet. När denna typ av intervjuer 
genomförs, finns det möjlighet att ställa följdfrågor ifall det krävs en djupare 
förståelse av svaret. En svaghet i studien kan vara att informanterna har lagt olika 
mycket tid på att svara, vilket kan visa sig i resultatet. En annan svaghet kan vara att 
informanterna valdes ifrån samma skola, vilket gör att det inte finns någon 
geografisk spridning. En styrka kan dock vara att lärarna arbetar väldigt tätt 
tillsammans, de följer samma upplägg men lägger upp undervisningen på olika sätt. 
Detta kan medföra att lärarnas svar vid intervjuerna var liknande varandra, vilket 
höjer trovärdigheten i studien. 
 
Det användes även observationer för att insamla empiriskt material. Vid alla 
tillfällen användes öppna observationer, vilket innebär att de som studeras har 
vetskap om att de studeras (Larsen 2009, ss. 89-91). Vid tre av 
observationstillfällena användes passivt deltagande, detta gjordes för att lektionerna 
i årskurs 1 var så korta och eleverna tyckte att lektionsupplägget var roligt vilket 
gjorde att tiden gick alldeles för fort. Vid det ena tillfället i årskurs 3, hade läraren 
planerat lektionen på ett sådant sätt att de skulle gå igenom texttypen recept och det 
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drog ut på tiden, så den lektionen hann de inte med något annat. Vid det fjärde och 
sista tillfället användes ett aktivt deltagande i årskurs 3, vilket innebär att 
observatören fick delta i det som sker i klassrummet men kan gå åt sidan för att 
notera och reflektera över vad som sker (Kullberg 2004, ss. 91-92). Genom passivt 
deltagande observationer, insamlades mycket material och chansen att reflektera 
över det som pågick var större vilket kan ses som en styrka. Däremot har 
observatören ingen delaktighet i klassrumsaktiviteterna och kan således inte ställa 
några frågor om det som pågår, vilket kan vara en svaghet. Skillnaden på passivt 
och aktivt deltagande är stor och jag önskar att det hade blivit fler 
observationstillfällen där jag hade kunnat delta mer aktivt. Vid de aktivt deltagande 
observationerna gavs fler möjligheter att verkligen se hur de arbetar, vad de arbetar 
med och på vilka olika sätt eleverna löser uppgifter. 
 
När en kvalitativ studie som den här genomförs, är det viktigt att ha i åtanke att det 
finns ett antal felkällor som kan påverka begreppet reliabilitet. Reliabiliteten i den 
här studien är god. Detta för att en studie med samma väldokumenterade, pålitliga 
och noggranna sätt kan genomföras för att jämföra resultat. Men däremot kan de 
observationsstudier som genomförs aldrig upprepas med exakt samma 
förutsättningar och omständigheter, så ett resultat kan inte styrkas. Men att 
säkerställa validiteten anses lättare vid kvalitativa studier, speciellt vid intervjuer 
och observationer då forskaren kan anpassa sig efter situationen och ställa 
följdfrågor för att få en djupare förståelse (Larsen 2009, ss. 29, 80-81). Dock kan ett 
större material vara svårare att analysera samt vid kodningsarbetet försvinner en del 
material vilket kan ses som en felkälla. Man bör även ha i åtanke att lärarens 
agerande kan vara annorlunda med tanke på att de blir observerade, så detta bör 
också ses som en möjlig felkälla. Då den här studien grundar sig i en så kallad 
metodtriangulering, bör validiteten anses som bättre än vid enbart intervjuer eller 
observationer (Larsen 2009, s. 28). Detta för att analysen får mer stöd och att de 
olika metoderna kan komplettera varandra. Dessutom ges det olika perspektiv på 
materialet som insamlas då det sker genom olika metoder. Jag anser att mina 
frågeställningar har besvarats. Materialet som insamlats berör studiens 
frågeställningar och problemformulering som tecknats (Larsen 2009, ss. 40-41, 
Eliasson 2010, s. 16). Men då jag även ställde några följdfrågor efter informantens 
svar, blir det svårare för någon annan att genomföra exakt samma intervju, vilket 
sänker validiteten lite. Men jag anser att validiteten för den här studien är god. Den 
har även en accepterad trovärdighet utifrån den här metoddiskussionen. Underlaget 
kan anses tunt, men metodtrianguleringen styrker resultatet. Resultatet kan anses 
generaliserbart för den aktuella skolan, då lärarna arbetar tillsammans och skolan 
följer samma undervisningsmodell. Men att generalisera utanför skolan, det kan jag 
inte göra. 
 

9.3  Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår ifrån studiens syfte som är att undersöka lärares arbete 
med att utveckla elevers läs- och skrivförmågor i årskurserna 1-3 i ämnet svenska 
samt studiens två frågeställningar. Den första frågeställningen fokuserar på hur 
lärare arbetar med utvecklande läs- och skrivundervisning i klassrummet, medan 
den andra frågeställning fokuserar på vad lärarna uppfattar som utvecklande läs- och 
skrivundervisning. Resultatet diskuteras utifrån det sociokulturella perspektivet och 
deras begrepp som används i studien. Dessa begrepp knyts an till bakgrunden och 
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den tidigare forskning som finns i studiens första del, samt det empiriska resultatet 
(observationerna och intervjuerna). 
 
Vygotskij ansåg att språket var redskapens redskap. Det icke talade språket bestod 
av ett flexibelt teckensystem medan det talade språket ansågs vara ett sätt att 
kommunicera (Säljö 2012, ss. 187-190). Skolverket (2017, ss. 252-254) skriver att 
alla elever ska genom undervisningen inspireras till att vilja läsa och skriva samt 
utveckla dessa förmågor. De ska även få träna på att uttrycka sig i olika typer av tal- 
och skriftspråk. Utifrån de observationer och intervjuer som har genomförts för den 
här studien, uppfattar jag att de berörda eleverna får genom olika 
undervisningsmetoder och lärarnas förhållningssätt, möjligheter att utveckla sina 
förmågor. Under alla observationstillfällen har språket stått i centrum, då det mesta 
grundar sig i att samtala, prata, diskutera, fråga och svara.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket människans främsta redskap för att förstå 
varandra. Ett av Vygotskijs begrepp är zone of proximal development (den närmaste 
proximala utvecklingszonen). I den här zonen är människan påverkbar för de 
instruktioner och förklaringar som ges. Det är här som läraren har chans att guida 
eleven för en fortsatt utveckling (Säljö 2012, ss. 193-194). Genom att läraren ställer 
frågor vid exempelvis genomgångar eller textläsning, utnyttjas den här zonen. 
Läraren vill hela tiden hjälpa till att utveckla eleven, men måste se till att det är 
eleven som står för framgångarna och att läraren bara är med som ett stöd för att se 
till att eleven lyckas. Vygotskij kallar detta för scaffolding, stöttning (Säljö 2012, ss. 
193-194). Att stötta eleverna genom sitt lärande, är en självklarhet. De måste 
uppmuntras och få feedback på sitt arbete hela tiden för att kunna utvecklas. Som 
lärare tillkommer ett stort ansvar, så sättet att undervisa och sättet att förmedla 
kunskaper är viktig. Tjernberg (2013, ss. 40-41) skriver att lärarens kunskaper och 
kompetenser är viktiga för elevers läs- och skrivpedagogik. Även Alatalo (2011, ss. 
25-26) betonar att lärares ämneskunskaper och undervisningsmetoder är viktiga för 
elevernas utveckling. Bildstödet som Sally arbetar med kan ses som en form av 
scaffolding. Hon stöttar dem med att placera ut bilder och ord, för att eleverna ska 
kunna lista ut bildmotivens tema (observation 1 årskurs 1). Detta kan ske genom 
användning av artefakter som exempelvis språket och interaktionen mellan 
varandra. Det sociokulturella perspektivet menade att lärandet sker när människor 
interagerar med varandra. Tillsammans och med hjälp av lärarens stöd får eleverna 
möjligheter till att utvecklas. Det som är viktigt är att materialet anpassas utifrån 
vilket behov respektive elev har, att kunna individanpassa både undervisningen och 
hjälpen/stödet är en viktig egenskap hos läraren. Tjernberg (2013, ss. 40-41) lyfter 
lärarens kunskaper i läsförståelsestrategier, ordkunskap, skrivning och 
ordavkodningen, men menar även att en skicklig lärare har förmågan att förmedla 
kunskaper, vara stöd, ge tydliga instruktioner men vill samtidigt att eleven själv ska 
lära sig. Detta kan kopplas till den närmaste proximala utvecklingszonen. 
 
Fast (2012, ss. 187-188) menar på att högläsning kan bidra till elevers utveckling. 
Om läsaren är hängiven så kan barnen få uppleva olika berättarröster, vilket för mig 
betyder att läsaren förmedlar olika tolkningar utifrån sig själv och berättelsen. 
Därför ges barnen en djupare förståelse av innehållet och uppbyggnaden av texten. 
Både Inger och Sally använder sig av högläsning vid fruktstunden, och det kan ses 
som en form av mediering. Läsning överlag tycker båda lärarna främjar elevernas 
ordförråd dessutom. Sally försöker även uppmuntra hemmen till att läsa. Tjernberg 
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(2013, ss. 34-36) skriver att en nybörjarläsare läser oftare och mycket, vilket gynnar 
deras ordförråd, deras flyt och även deras genrekunskap. Hon menar även att 
läsförståelen utvecklas med läserfarenheter, en effektivare läsning. Stenlund (2011, 
s. 11) hävdar att skolan bör fortsätta att utveckla ordförrådet och även använda 
läsförståelsestrategier under hela tiden eleverna går i skolan. Hon tycker även att 
läsförståelse är något som man bör uppta tidigt i skolan. Läsförståelsestrategier kan 
förklaras som mediering i det sociokulturella perspektivet. Skoog (2012, s. 47) 
betonar också samtal kring lästa texter och att de är en stor del i barns språk- och 
skriftspråksutveckling. Detta kan kopplas till den närmaste proximala 
utvecklingszonen och scaffolding. Den närmaste proximala utvecklingszonen 
innebär att läraren som har mer kunskaper om ämnet, hjälper och stödjer eleven 
vidare i sin utveckling, där stödet refereras som scaffolding. Även det momentet när 
Inger går igenom receptet på semlor går att koppla till den närmaste proximala 
utvecklingszonen. Eleverna får en chans att lära sig nya ord och begrepp. Genom att 
de samtalar om ingredienser och hur mycket som ska användas utvecklar några av 
eleverna sitt språk då de tillägnar sig något nytt (observation 1 årskurs 3). Inger 
använder sig av måttsatser för att visa eleverna hur stor en tesked, matsked och 
deciliter är. Hon använder artefakter för att förstärka måttenheterna och visa 
eleverna. Även de gånger som lärarna eller eleverna själva läser antingen hemma 
eller i skolan och får samtala med sina klasskamrater så tillägnar de sig något nytt. 
 
Taube (2012, ss. 15-17) betonar vikten av att kunna skilja på fonemen för att lära 
sig att stava. För att kunna skriva, behöver barnen kunna skilja på fonem 
(ljudprincipen) och morfem (betydelseprincipen). Enligt Inger och Sally så arbetar 
de mycket med ljudning under det första skolåret. Detta medför att eleverna så 
småningom kan klara av det själva och kan lära sig stava nya ord, likt scaffolding. 
För en blivande lärare var detta nyttig information, men även för en förälder. För de 
barn som nyligen upptäckt skriftspråket, kan en hjälp eller ett stöd vara att en 
förälder hemma sitter med så att barnet får hjälp att koppla ihop rätt bokstav med 
rätt ljud. Den fonologiska medvetenheten är därför en viktig del i barnens utveckling 
(Alatalo 2011, s. 41).  
 
Den typ av färdighetsträning som lärarna arbetar med sker oftast i årskurs ett, då 
handlar det om att befästa bokstäver och deras ljud. Sedan arbetar lärarna med 
rättstavning. Yassin Falk (2017, ss. 29-30) menar att det finns flera svar på frågan 
om hur eleverna kan utveckla sitt skrivande. Lärarna i studien menar att 
undervisningen som de bedriver i stort sett alltid verkar som utvecklande, speciellt 
om ämnet är något som eleverna har intresse i. Motivationen och intresset var något 
som båda lärarna ansåg vara en stor del i elevers lärande. Liberg (2010, s. 10) 
framhäver vikten av att stimulera och uppmuntra barnen till att vilja skriva. Även 
Skoog (2012, s. 52) skriver att motivation och intresse är viktigt för elevernas 
läsprocess. Liberg (2010, s 5) tar även upp att elevernas erfarenheter och inställning 
till att skriva är en relevant del, även ämnet som ska bearbetas, hur och varför man 
ska arbeta med det.  
 
Mediering betyder förmedling, och Vygotskij menade att människor använder 
verktyg eller artefakter för att kunna förmedla sig, interagera och förstå sin omvärld. 
Dessa redskap kan vara både språkliga och materiella (Säljö 2012, ss. 187-190). Min 
tolkning är att en bok, läsning och samtal kring texten kan vara olika artefakter, 
vilka tillsammans bidrar till att utveckla elevers läsförståelse (Skolverket 2016). 
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Andra verktyg eller artefakter som eleverna använder i den här studien kan vara 
penna, papper, böcker, bilder och projektor. De bidrar till att hjälpa eleverna när de 
ska skriva, läsa eller stava. Men även diskussioner och lekar. Detta är verktyg som 
tar elever framåt i sin utveckling. Lundberg och Herrlin (2005, s. 73) samt Taube 
(2012, s. 27) anser att läs- och skrivutvecklingen hör ihop. Både Inger och Sally 
tycker lika och anser att läsandet och skrivandet hör ihop. Dessa två verktyg behövs 
enskilt för att det andra ska kunna utvecklas. 
 
För att kunna förmedla sig (mediering) och interagera i samhället, spelar den 
språkliga förmågan en stor roll (Alatalo 2011, ss. 40-41, Liberg 2010, s. 5). Mycket 
av den undervisning jag har fått se under den här tiden, har inkluderat språk. Genom 
att eleverna får diskutera och prata om den lästa texten, upplevs det som att 
kunskaperna befästs hos dem på ett annat sätt. Nisse som berättar sagan som 
innehåller alla de åtta bilder på tavlan, visar sin språkliga förmåga. Han förmedlar 
sagan till sina klasskamrater, vilka håller med och tycker att den är bra. Klassen 
samarbetar med att samtala om bilderna och tillsammans lyckas de komma fram till 
vad ordens tema är (observation 1 årskurs 1). Även i den delen där eleverna ger 
varandra ledtrådar för att lista ut vad bilden består av, använder de sina språkliga 
förmågor (observation 2 årskurs 1). Detta kan ses som ett sätt för eleverna att 
tillsammans bidra till att utveckla varandras förmågor.  
 

9.4  Konklusion 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares arbete med att utveckla elevers 
läs- och skrivförmågor i årskurserna 1-3 i ämnet svenska. I inledningen skriver jag 
att jag vill få fördjupade kunskaper kring utvecklandet av dessa förmågor för att i 
framtiden kunna använda mig av de kunskaper som lärare i den pågående 
verksamheten. 
 
Enligt det empiriska materialet så finns det flera olika metoder som fungerar för att 
utveckla elevers läs- och skrivförmågor. Det handlar mycket om faktorer kring 
elevernas själva. Som lärare utformar du din egen undervisningsmetod som grundas 
utifrån dina egna erfarenheter och de olika elevernas behov. Mycket handlar om hur 
du bedriver din undervisning och vilka hjälpmedel du har. Att arbeta med sådant 
som intresserar barn verkar stärka deras motivation. Viljan att lära anser jag hänger 
mycket på hur intresserad du är av det du arbetar med. Genom mina observationer 
stärks mina uppfattningar av det faktum att eleverna lär bättre när de får en roligare 
undervisning. Samtidigt kan det vara svårt att i dagens skolsamhälle finna tid till att 
organisera och planera all undervisning så den hela tiden är rolig. Dessutom är 
eleverna olika, vilket innebär att det som en elev finner roligt, kanske inte resten är 
roade av. Det handlar mycket om avvägning och att anpassa arbetet till alla individer 
och att dessutom göra det så att du möter dem på sin nivå. 
 
I de intervjuer och observationer som genomförts för den här studien, framkommer 
det att lärarna arbetar på ganska likartat sätt. När eleverna börjar i årskurs 1, arbetar 
de mycket med rim och ramsor, bingo samt den fonologiska medvetenheten för att 
påbörja sin läs- och skrivinlärning. De arbetar med en bokstav per vecka och ljudar 
mycket till en början, för att eleverna ska få koppla ihop bokstav och ljud. Båda 
lärarna arbetar mycket med läsning för att utveckla elevernas läsförståelse. Där 
använder de sig av En läsande klass och upplever att läsningen främjar ordförrådet. 
De får även lära sig att använda begrepp på rätt sätt. Ett annat sätt att hjälpa eleverna 
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är att använda sig av bildstöd. Motivationen och intresset för undervisningen är en 
stor del i elevers lärande. När lärarna hittar en undervisningsmetod som är både rolig 
och utvecklande, höjs elevernas intresse och de tar till sig kunskaperna på ett helt 
annat sätt. Även lärarens stöd är en viktig del, för att eleverna ska lyckas måste 
läraren vara med och hela tiden uppmuntra eleverna till att vilja fortsätta utvecklas. 
Lärarna anser att all undervisning på något sätt är utvecklande. 
 

10. Vidare forskning 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares arbete med att utveckla elevers 
läs- och skrivförmågor i årskurserna 1-3 i ämnet svenska. Studiens resultat visar på 
flera olika sätt som lärare kan arbeta med utvecklande läs- och skrivundervisning 
och även hur de uppfattar utvecklande läs- och skrivundervisning.  
 
Den tidigare forskning som gjorts och tagits med i den här studien berör inte 
årskurserna 1-3 i den utsträckning som jag trodde. Av den anledningen vore det 
intressant att forska vidare för att kunna gräva djupare och få bidra med den typen 
av forskning som jag eftersökte men inte fann. Arbetet med den här studien har varit 
krävande, men samtidigt väldig intressant och roligt. Att få vara ute på fältet ett 
längre tag och vara delaktig i klassrummet med eleverna skulle kunna bidra med ny 
forskning kring arbetet i klassrummet som utvecklar läs- och skrivförmågorna. 
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Bilaga 1 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för utbildning?  
2. Hur länge har du arbetat som lärare?  
3. Vilka årskurser?  

Läs- och skrivutvecklande arbete i klassrummet 

4. Hur introducerar du läsande och skrivande? 
5. Hur mycket jobbar ni med läsning? När ni har läst, hur arbetar ni med de 

lästa texterna? 
6. Hur jobbar du med färdighetsträning? 
7. Anser du att elevernas motivation och intresse har en stor roll i deras läs- 

och skrivutveckling? 
 
Samverkande arbete 

8. Vad anser du är utvecklande läs- och skrivundervisning? Hur arbetar du 
med detta? 

9. Hur kan eleverna samarbeta för att utveckla förmågorna? 
10. Hur tror du att läsning kan influera skrivandet och vice versa? Hur jobbar 

du med detta? 
11. Vad anser du kan främja elevers läs- och skrivutveckling? 

 
  



 

46 
 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev till lärare   X-stad 2018-02-02 

 
 

Hej! 
Jag heter Elin Norrlén och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med 
inriktning F-3, Högskolan Dalarna. Jag skriver på mitt examensarbete och ska göra 
en empirisk studie. Jag skulle önska att få komma till din klass och genomföra några 
klassrumsobservationer och intervju med dig som lärare. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
Jag skriver till dig för att jag önskar samtycke att genomföra observationer och 
intervju med verksamma lärare, i syfte att undersöka lärares arbete och tankar kring 
läs- och skrivundervisning. 
 
Först skulle jag önska att få vara med under ett par lektioner för att observera läs- 
och skrivundervinginen. Jag kommer då att föra anteckningar. Sedan skulle jag 
önska att få följa upp med intervju. Jag skulle vilja använda mig av en 
halvstrukturerad intervju, vilket innebär att jag kommer ha öppna frågor och under 
tiden ha möjlighet att ställa följdfrågor för att få bättre förståelse. Intervjuerna tar 
ungefär 30 minuter och kan genomföras på en överenskommen plats. Jag önskar att 
spela in intervjuerna med en enkel ljudupptagning för att sedan ha möjlighet att 
kunna transkribera samtalen och på så sätt återge svaren mer precist. När studien är 
genomförd, all data har sammanställts och arbetet har lämnats in, raderas 
intervjuerna. Informationen som framkommer redovisas enbart i den här studien och 
presenteras i ett arbete på Högskolan Dalarna. Precis som Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer anger, kommer all information vara strikt konfidentiellt. 
Alla namn och platser kommer att vara avidentifierade. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta deltagandet utan närmare motivering. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

Med vänlig hälsning 
 

Elin Norrlén   Handledare: Marie Nordmark 
 
 
 
Vänligen, om du vill delta i undersökningen, kontakta mig före den 7/2 2018. 
Tack på förhand! 
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Bilaga 3 
 
Tabell 1 
 
Kategori 
 

Frågor 

Bakgrundsfrågor Vad har du för utbildning?  
 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
Vilka årskurser? 
 

Läs- och 
skrivutvecklande 
arbete i klassrummet 

Hur introducerar du läsande och skrivande? 

Hur mycket jobbar ni med läsning? När ni har läst, hur 
arbetar ni med de lästa texterna? 

Hur jobbar ni med färdighetsträning? 

Anser du att elevernas motivation och intresse har en stor 
roll i deras läs- och skrivutveckling? 

 
Samverkande arbete Vad anser du är utvecklande läs- och skrivundervisning? 

Hur arbetar du med detta? 

Hur kan eleverna samarbeta för att utveckla förmågorna? 

Hur tror du att läsning kan influera skrivandet och vice 
versa? Hur jobbar du med detta? 
 
Vad anser du kan främja elevers läs- och 
skrivutveckling? 
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